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 دمحم نيمألا ميركلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا ّبر ث دمحلا

 .نيدلا موي ىلإ نيعمجأ هلآو هبحص ىلعو َنيّيبنلاو لسرلا متاخ هللادبع نب |

 هفاطلاب هقّلخ معي نم وهو هقيفوتب يلع ىلاعت هللا نم دقف ,دعبو
 ةمدخ نم هيلإ وبصأ تنكام قيقحت ىلع ينئاعأو ليبسلا يل سي ْنأ هنوعو
 اهلجأو ةلزنم اهالعأو بتكلا ىمسا لوانت قيرط نع ةيبرعلا اتغل هاجت

 نييبتلاو حاضيالاب هزاجعإ رارسأ فشكو نيبملا للا باتك وه الآ ةبترم 3
 طّسيم طيسب بولسأب ةفيرشلا هروس اهتنمْضت يتلا ةميركلا هتايآ بارعاو
 يتلا ةفللا هذه مولع ىلع فوقولا هّمهي نمل باعيتسالاو مهفلا ىَّتستِن ىتح
 ةمحرلا يّبن ىلع اهب ةزجعملا هباتك لزنأ ْناب اهفرّشو ىلاعت هللا اهمّرك
 نيذلا نيكرشملا هب ججاح يذلا (ِلي) دمحم ميركلا لوسرلا ةيناسنالاو
 ةيادهلا راثم وهف هفصرو همظنو هنسحو هيئاعم ةرثكو هتحاصف مهتزجعأ

 ةيغالبلا هبيلاسأو هتادرفمو هيناعمب ءاضتسي ةحمسلا مالسالا ةعيرش يف
 يفاصلا عبنملا اذه نم لهّذلا نع ءانغتسالا ثحاب ّيأل نكمي ال يذلا نيعملا هنأل

 .. ةيمالسالاو ةيبرعلا ةفاقثلا راهدزا ف ريبكلا لضفلا هل ناك يذلا رهاطلا

 ميركلا هباتك لازناب هللا اهفرَش يتلا كلت تاغللا مركأ يه ةيبرعلا ةغللا نال
 هنوك نم مغرلا ىلع داضلاب قطن نم حصفأ ناك يذلا ميركلا هّيبن ىلع اهب
 نوراتخي اوناك نيذلا زاجحلا لهأ ةغلب نارقلا لزنأ دقو بتكي الو ارقي ال أيمأ
 حصفأ مهنم ناكو مهتغلب لزن اذهلو اهبذعأ ظافلألا نمو اهحصقأ تاغللا نم
 ةحاصف مهتداز ةرهابلا هتايآو ةغلابلا همكحو نآرقلا ةحاصف نال برعلا

 ةغللا مولع يفو لب ًاريبك ًاريثات ةغالبلا ملع ةأشن يفو مهي رَّثأ هنآل ةغالبو
 هبيلاسأ نايبتل ةعدبملا مهبيلاسأو ةقالخلا مهتاقاط ءاملعلا رّخس كلذل ًامومع

 راس دقو .. هريبعت ةقدو همظن لامج فشكو ةينايبلا هروص دادعتو ةيغالبلا
 ىلع ةردقملاو ةءافكلاو ةفرعملاو ملعلا اوتوأ نيذلا ةقيرعلا ةمألا هذه لاجر



 روصعلا رم ىلع ةدلاخلا ةفللا هذه دعاوق اونودف نآرقلا اذه دعاوق جهن
 برعلا تاملك رابتعالا رظنب نيذخآ ةميقلا ةليلجلا مهتافلؤمب ةنمزألاو
 ةغللا مولع ريوطت يف ًايوق ًاثعاب ميظعلا هللا باتك ناكو . ةددعتملا مهتاجهلو

 ءاملع مامتها ىلإ عقذ ام وهو اهريوطتو اهمولع ةاشن ىلع ًاثعابو ةيبرعلا
 تفصتا يتلا هتادرفم حرشو هراَجعا رارسأ فشك مهفده ناك نيذلا ريسفتلا

 هنأل لؤقعلا تريحو بابلألا تبلخ يتلا ظافلألا رحسو نايبلاو ةحاصفلاب
 ٍقلآ ذنم ميركلا باتكلا اذه لوزن ذنمو دولخلل هللا اهرانتخا يتلا ةزجعملا
 مظاعأو ءارهشلا مالعأ رهظ ةلواطتملا نورقلا هذه قو فينو ماع ةئامعيرأو

 امو رعشلا نم هومظن ام لك .نراقي ّْنأ تاهيه نكلو ءاحضفلا رابكو ءاغلبلا
 ةغالبلا ناسرف مهو ميركلا نآرقلا تايآ نم ةيآ عم عيفرلا رثنلا نم هوُّجَبد

 ' . هلثم نم ةروسب اوتاب نأ نع نيزجاع اوفقو مهنأ الإ ةحاصفلاو

 1 مهرثكأ امو - نورسفملا اهلوانت دق ةينآرقلا صوصنلا هذه َّنأ امبو

 نم تابتكملا ّلِج راقتفا تدحو يننا الإ نييبتلاو ريسفتلاو .ليصفتلاو خرشلاب
 صوصنلا كلت بارععإ لواثتت اهئود وأ ًاردع ريسفتلا بتكل ةلئامم بتك

 اذه ضوخ يف - مهّتلق ىلع - نيمهاسملا عم مهاسأ ناب حومط ينكلمتف ةميركلا

 ىلع نيكرتلاو ةلوهسلاو ةطاسبلاب فصتي فلتخم بولسأب فرّشملا رامغلا
 ىرخأ بتك ْف كلذ لاجم َّنأل فرصلاو يناعملا نع ًادعتبم ةظفللا بارعإ

 ةظفلو ةيآ ةيآ ميركلا نآرقلا روس بارعإ يف كمهئا انأو ةضافالاب هتلوانف

 نم رثكأ تقولا نم ذخأ يذلا لمعلا كلذ نم فدهأ تنك ًافرحف ًافرحو ةظفلف

 ًاتيغتسم ليلجلا هباتك ةفل ةمدخو لجو رع هللا ةاضرم لين تاونس سمخ
 مايقلا لبق ميركلا لوقلا ءارو نم ٍدوصقملا مهفل ريسفتلا بتكب ىلاعت هللا دعب
 ةيادهلا هتررق تلح كلا ًالئاس ةرسيتملا ةيوغللا بتكلا عجارمبو هبارعإب

 00 ' .  قيفوتلاو ةيانعلاو
 :  ماركلا لسرلا متاخ ميركلا هّيبت ىلع ةالصلاو ماودلا ىلع هل دمحلاف

 فلؤيا



 © سونوفاتمر  ©
 فرح وهف . . هتيمست لوح ءاملعلا فلتخا دقو . . رج فرح : ءابلا : عسم ©

 ةأهسو . ةيببسلا ءاب وه رخآلا مهضعب ىدلو مهنم ضعب دنع ةناعتسالل

 رع هلا لع ةناعتسالا ظفل قالطا مهربغ زوجت لو ٠ . قاصلالا هاب هيوهيس

 ءايلاب رورجم مسا وهف 6 مسا » امأ . دئاز رج فرح وه : ليقو .. لجو

 طنخلا نم ًاراصتخا ء مسا 9 فلا تطقساو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالغو

 رثك ةملكلا لصأ نأ راصتخالا ببسو ظفللا يف ةطتاس لصو فلأ ىهو

 مسا ركذ ةلاح يفو . دوعقلاو مايقلاو برشلاو لكألا دنع برعلا ةنسلأ ىلع

 ةلقل كلذو فلألا فذحت ال هيلإ « مسا  ةفاضا دعب ىلاعت هللا ءايسا نم

 :انلوق يف ًاضيأ فلألا تبثت كتو زيزعلا مساب . . . برلا مساب :وحن لاعتسالا

 كبر مساب أرقا . . نمحرلا مساب . . نينمؤملا سوفن يف ريبك مو هللا مسال

 لعفي بصن لحم يف : مساب #« رورجملاو راجلا ١ ةلمجلا هبشو . قلخ يذلا

 :ريدقتب فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف وأ . . هللا مسب أدبأ : هريدقت رمضم

 . هللا مسب يتدب

 : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل : هللا ©

 يف ماللا تمغدأو ًاراصتمخا ةزمهلا تفذحف ؛ هلإلا * : لصألاو . ةرسكلا
 . ديدشتلا ءاجق ماللا

 ريغ مسا : « هللا ١ ةلالجلا ظفلو . لصولل فلألاو . هال : لصألا : ليقو
 نأ هيوبيس ركذو . ماللاو فلألا هب لصتا ملع وه لب ءيش نم ٌقعشم

 ماللا ىلا ةزمهلا ةكرح تلقن مث هلإلا يقبف « لأ هيلع تلخدف هالإ :هلصأ



 . (يظعت مخفو تمغدأو ىلوألا ماللا تنكسأف هاللأ يقبف تظقسف
 ل . ميظعلا هللاب :وخن هليق ام رسك عم !ماللا فُفَحَت يأ» ققري
 . هللا لقا. . . ءاشي نم هللا يدب

 0 هلثم نارورجي ةهللا» ةلالجلا ظفلل «ناتعن» ناحفصأ : ميحّرلا نمحّرلا ©
 1 ءارلا تدّدشو .. ةرهاظلا ةرسكلا : امههرج ةمالعو  فوصوملا عبتت ةفصلا
 ٠ ًاقرح اههيف ءارلا نوكلو . .ءارلاب ماللا ماغدا وأ ءار ُماللا بلقل امهيف

 ةفصلا وهو ؟ ميحرلا ” ىلع ىلوألا ةفصلا وهو « نمحرلا» مذقو .ايسمش
 :لاقي كرتشم مسا © ٍميحّرلا » و لجو زع هلل صاخ مسا نحرلا نأل ةيناثلا
 ماعلا ىلع صاخلا مدقف .. نمحر لجر اذه : لاقي لو يسب لعب اذه

 | ناقيقر نارسا امه : « ميحرلا نح نمحرلا » نيتملكلا نا. : ليقو ..
 .:ٌقرأ ؛ ميحرلا ١ و حدمأ «نمحرلا ١ : ليقو .. رخآلا نم قرأ امهدحأ
 . حدملا ناديفي ناسا امههف يلاتلابو

/ 
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 و 2 3



 * ةحتافلا ةروس بارعإ #

 ١ َنيِفَحلاب بَسَدْحلا »4

 بأ صيصختلا مال يهو ٌرج فرح ماللا . ةمضلاب عرفرم أدتبم : ُهّلل دمحلا © :
 ماللاب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل : هللا . هناحبسهلاب ةصصختم
 . أدتبملا ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةرهاظلا ةرسكلا : رجلا ةمالعو

 . هل دمحلا : « هلل دخَلِإ# ءاعد ىلع قلطيو . هلل صتخم دمحلا : ريدقتلا

 : نيملاعلا . ةرهاظلا ةرسكلاب هلثم رورجم هنم لدب وأ هلل ةفص : نيملاعلا تر ©

 ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم

 ضوع نونلاو . ةرسكلا سنج نم اهنأل ءايلا : رجلا ةمالع : ليقو . ملاسلا

 . هتكرحو درفملا نيوئت نع

 «#  ريجتلا ٍنضَلأ ؟
 . حدملل ناتعن امهو ةلالجلا ظفلل  ناتعن  ناتفص : ميحرلا نمحرلا ©

 . ةرسكلا : امهرج ةمالع نارورحجم

 © ببرارؤكلع م .

 فاضم : موي . ةرسكلاب رورحم ةلالجلا ظفلل ةثلث ةفص : نيدلا مود كلام ©

 فاضم : نيدلا . فاضم وهو ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ

 «كلام» لعافلا مسا ةفاضا نم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجت هيلإ



 © كيت ةاكاتذبتالاكإ
 مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : ديعن كاّنإ ©

 ١ .'هل لحم ال باطخخ فرح وأ ةفاضالاب رج فرح فاكلاو « دبعن » لعفل
 :ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دبعن

 . لعفلاب بصن لحم يف هلمكأب (سا ؛ كايإ ١ نوكت وأ . نحن

 , ةفوطعم : نيعتسن كايإ . فطع - قسن فرح : واولا : نيعهتسن ذ كانإو ©

 . اهبارعا برعتو « دبعن كايإ ١ ىلع

 8 ميكشلا طرصضا نيم

 فرح -ءايلا فدح ىلع ينبم بلطلا ظفل هظفل ءاعذو عرضت لعف : اندها ©

 ريمض ؛ان »و . تنأ ا هريدقت.أبوجو هيف رتتسم: ريمض لعافلاو - ةّلعلا

 ."لوأ هب لوعفم بصن لحم .يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم
 . نيلوعفم ىلا هسفنب انه « دها ١ لعفلا يدع دقو

 ةفص :؛ميقتسلا . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ميقتسملا طارصلا ©

 ٠ ةحتفلاب هلثم ةبوصنم طارصلل - تعن -

 0 :يتلع تأ تيّولا ص .

 . ةحشقلاب بوصتم لوألا « طارصلا ١ هنم لدبملا نم لدب : نيذلا طارص ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ,ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 عقرلا ريمي هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف : مهيلع تمعنأ ©

 , ةلمجو لغاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمضض :ءاشلاو كرحدلا

 / تبتكو رج فرح :ىلع بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «تمعنأل

 ' . .كيلع : اهلثمو ."ءاي تراصف ريمض اه لصتا ةروصقملا اهفلأ ّنأل ءايلاب

 ىلغ : وحن ًافلأ بتكت رهاظلا مسالا عم اهئيجم دنعو م . كيدل .. كيلإ

 دا



 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض "مه» و . .دومحم ىدل .. دمحأ ىلإ ..ديز

 اهنرواجمل «مه» ءاه ثرسكو تمعنأب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف

 . ءايلا

 38 اانا الورم هع ب وطنا رسَغ <07

 نم ًالدب نوكي وأ ةرسكلاب رورجم - نيذلا - فوصوملل - تعن  ةفص : ريغ ©
 لوصوملا مسالا فصو دقو . ىلوألا (مهيلعا يف «مه» نيبئاغلا ريمض

 ةفرعملا تهبشأ اهنأل ًاضيأ ةفرعم يهو ؛ريغ» ةفصلاب ةفرعم وهو «نْيَذلا»

 انه ةفاضالا : ليقو . اهتلماعم تلموعف - بوضغملا  ةفرعملا ىلا اهتفاضاب

 فاضت اهناف «بْسَحا و «ىوسا لثم صيصختلل لب فيرعتلل تسيل
 مهبم مسا ؛ريغا نإ : اضيأ ليقو . فيرعتلا 'لأ” اهلخدت الو صيصختلل

 نم ةبيرق ةفرعم ىلإ ةفص انه اريغ» : لينقو . ةفاضالا موزلل برعأ اناو
 ةبيرق «بوضغملا ريغ» و . مهنايعأب موق - نيذلاب يأ هب دصقي مل هنأل ةركنلا

 ماهبإ هيف امهنم دحاو لكف . . ةفاضالاب ا لصاحلا صيصختلاب ةفرعملا نم

 اناكو نيداضتم نيب «ريغا تعقو اذاو . هجو نم صاصتخاو هجو نم

 .نوكسلا ريغ ةكرحلا نم تبجع : وحن ... ةفاضالاب تفرعت نيتفرعم

 . ناداضتم هيلع بوضغملاو هيلع معنملا ْنأل انه رمألا كلذكو

 . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : مهيلع بوضغملا ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم  نيبئاغلا ريمض  لصتم ريمض ؛مه» و رج فرح ىلع
 لعافق بئان عقر لحم يف  رورجملاو راجلا  ةلمجلا هبشو . ىلعب رج لحم
 . مهيلع بضغ : ريدقتب هلعفل وأ 'بوضغملا» لوعفملا مسال

 : ريدقتب .ةدئاز نوكت وأ ةلص :ال .ةفطاع : : نيَناضلا الو ©

 فوطعم : نيلاضلا اريغال ىنعمب , وأ يفتلل ًاديكات 5 نأ زوجيو , نيلاضلاو

 هّنأل ءايلا :هرج ةمالعو ةفاضالاب رج لحم يف وأ ؛مهيلع بوضخملا» ةملك ىلع

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمح

 اا



 24 ةرقبلا ةروس بارعإ »
 ١ يناةيك« هت 2

 : اما ناو مالك ءادتبال ةراشإ يه وأ ةبوجحملا رارسألا نم فرحألا هذه : ملا ©

 وأ ىلاعت اهلل ءاسأ اهاري نم مهنمف . . . ءاملعلا نيب لدنج اهوح ريثأو مالك
 ميركلا نآرقلا روسل ءارسأ اهنأ ىلإ نورثكالا بهذو . . لجو زع هلل ناييأ

 ! أ) نوكتف ةررسلل سا تلعج نإ... هجوأ ةّدع هيففأ اهيارعإ عضوم آامأ
 ' أدتيلا ربخ :ةيمسالا ةلمجلاو . .هربخ «باتكلا» و ًايناث أدتبم «كلذ» و أدتبم

 وه كلذ نا : هائعمو ريمضلا ماقم مئاققلا ةراشإلا مسا رخه اهيف دئاعلاو كيلا

 وه رخآ هجو ةمئو . ريخلاو أدتبملا نيب ةوه» اصنلا ريمبض لخدأ . باتكل اتكل

 1 وأ ًايناث ًاريخ *- «كلذ» نوكيو ملأ هذه :هريدقت فوذحم أدتبلا ًاريخ - ملأ نوك

 مسقلا فرحو مسقلا لع ةرورجب «ملأ» نوكت وأ ةفص (باتكلا» نأ لع الدب

 هللا :لاقي امك . هب ظوفلملاك وهف دارم هنأل فذحلا دعب هلمع يقبو فوذحم

 يملأ» لتأ :هريدقت فوذحب لعفل هب ًالوعفم ؛ملأ» نوكت نأ زوجيو .نلعفأل

 نوكأ ادعسم عقب لع يف نوكسلا ىلع يبس الاقل أ + يات كلذ ©

 ١ َنضْلِإَكَم ُهِفُيَرَل ©*

 © لح يف جتفلا ىلع ينبم ال» مسا : بي ر . سنجلل هيفان ةادأ : هيف بيز ال

 نأل . عفر لح يف ًابوجو ٌفوذحملا ؛ال» ربخب قلعتم رورجتز راج : :هيف بصن

 اريمج «هيفال ةلمحلا ٌةيش برعي نأ زوجيو « نأ لمع لمغت سنجلل ةيفانلا نال

 . ًادكؤم ًالاح بصن لح يف ةلمجلاو ًارخؤم أدتبم «ىده» و ًامدقم



 فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ؛«كلذ» أدتيملل ربخ : نيقتملل ىده © ْ

 «ىبه» نم ةفوذحم ةفصب وأ ىدهب قلعتم رورجمو راج : نيقتملل .رذعتلل
 درقملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو

 89 نولي :فاَتْفَدَر اهو ةزكستملاَن وجيت يآ تروي ولا +

 ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : بيغلاب نونمؤي نيذلا ©
 :نونئمؤي . نيذلا مه : هريدقت فوذحم أدتبم ًاريغ نوكي نأ زرجيو .نيقّثملل ش

 عوفرم عراضم لعف وهو بارعالا نم الاليم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبشي

 . نرنمؤيب قلعتم رورجمو راج : بيغلاب . لعاف

 . اهبارعإ برعتو « نرنمؤي' ىلع واولاب ةفوطعم : ةالصلا نومدقيو ©
 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا

 قلعتم رورجيو راج : امم . هيفانعكسا : واولا : نوقفني مهانقزر اممو ©

 هب مغدأ ينبم لوصوم مسا «اما و رج فرح : نم : اهلصأو . نوقفنيب

 ضام لعف : مهانقتر . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نم» رجلا فرح

 لع ينبم لصتم ريمض هانا و عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريم : ءاغلاو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 برحت : نوقفني . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهانقزر» ةلمجو

 . ضيعبتلل «نم» نوكت نأ زوجيو «نونمؤي» بارغإ

 8 نونَقو ز ده ََرَكْلاِ 1 نفايات َكِيَلِإ كرت اب َنْوِيْدُي تس َلاَك

 ىلع ةفوطعم : نونمؤي نيذلا . : وارلا : امب نونمؤب نيذلاو ©

 قلعتم رورجمو راج : اهب ٠ بارع برعتو ةقباسلا ةيآلا يف «نونمؤي نيذلا»

 ااا



 ل يف نركسلا ىلع ينبم يذلا ىنعمي لوصوم منا ١ «اماو : نولمؤيب
 ّْ ا , ءايلاب رج

 نم اهل لخعم ال لوصوملا ةلص «لزنأ» ةلجو ره : هريدشت تاالوج هير رمتسسم

 ا دب كالإ : لصألاو . لزنأب قلعتم دو رجيو راج ::كيلإ . بارعإلا
 0 ا ٠ . "ءاي فلألا

 «لزنأ ام١ ىلع ةفوطعم : لزنأ ام .ةفطاع : واولا : كلبق نم لزنأ امو ©
 00 فاكلاو . لزنأب قلعتم رورجيو راج : كلبق نم . امارعإ برعتو ةقباسلا

 1 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 : :مه .رورججو راج :ةرخآلاب . ةيفانئتسا :واولا : نونقوي مه ةرخآلابو ©

 : بارعإ برعت :نونقؤيو أدتبم عفر لحم يف ينبم لصفنم عفر ريمض
 ' ةيمسالا ةلمجلاو 'مه» ربخ عفر لحم يف «نرنقوي» ةيلعفلا ةلمجلاو (نوُنمْؤيلا

 .نونقويب. قلعتم ةرخآلاب رورجملاو راجلاو .لاح بصن.لحم يف «نونقوي مهلا

 8 نيل مهي يدم لعَكِبْلوأ 0
 د اديس مقر لحت يف رسكلا ىلع ينبص ةراشإ مسا : ءالوأ : ىده ىلع كئلوأ ©

 ةرشكلا مسالا رج ةئمالعو رورجيو راج : ىده لع ./ باطخلل : فاكلاو

 00 ههنك غلبي ال اهم ًابرض ديفيل مسالا ركنو . رذعتلل فلألا لع ةردقملا

 ْ ؟مهلا و «ىدها نم ةفوذحم ةفصب وأ ىدهب قلعتم رورجتو راج مهبر نم ©
 رورجمملاو 'راجلاو . . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يتنبم نيبئاغلا ريمض
 ءادئبال «نم» نوكت نأ زوجيو . فوذحملا «كئلوأ» ربخبأ قلعتم «ىده ىلع»

 : ش . مهبر ىده نم ريدقت ىلع ةياغلا

 «كئلوأ» ىلع ةفوطعم : كتلوأ . ةفطاع : وارلا: نوحلفملا مه كئلوأو ©

 .غفر لح يف ينبم لصفنم ريمض . ٍقاث أدتبم : مه '. اهءارعإ برعتو لوألا
 نع ضير عت نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ :نوحلفملا

 لاكش



 لوألا أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؟نوحلفملا مه# ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا نيونت .

 نوكتو ادابع وأ هل لحم ال لصف ريمض ؟مه» بارعإ زوجيو «كئلوأ»

 ءاقتلال وأ عابشالل مضلاب «مه» يف ميملا تكرحو «كئلوأ: ربخ «نوحلفملا»

 . نينكاسلا

 نه هيدي 77 0020 وَسأو م
 #8 نويمؤال ْمُهَنِذُشَو مام هَتْردَنأ ءمهيَلَع ءاَوَع اوكي 5

 . ربخلا عفريو مسالا بصني لعفلاب هبشم فرح : نإ : اورفك نيذلا ْنِإ ©

 : اورفك . هذ" مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا 1

 يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 . َّنإل لوصوملا ةلص ؛اورفكا ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح

 قلعتم رورجبو راج : مهيلع . ةمضلاب عوفرم مدقم ربخ : مهيلع ءاوس © .

 . ىلعب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» وءاوسب
 ىلع ينبم ضام لعف : مهترذنأ .ةيوستلا ةزمه : ةزمهلا : مل مأ مهترذنأأ ©

 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ١

 ةمالع ميملاو . هب لوعقم بصن لحم يف لصتم ريمض : ءاهلا . .لعاف عفر لحم

 فطع فرح : مأ . ربخؤم أدتبم عفر لح يف ردصم ليوأتب ةلمسجلاو . 6

 ريش : هاقو ةوكسلا : هج ةمالعو مب زج عراضم لع مهرذنت ©

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلا . تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ا

 ىلع فوطعم عفر لحم يف ردصم ليوأتب ةلمجلاو . عمجلا ةمالع ميملاو

 ءاوس كراذنإ مدعو كراذنإ : ريدقتلاو . . ىلوألا.ةلمجلا نم لوؤملا ردصملا

 ش . مهيلع
 توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي .اف لمع ال ةيفان : ال : نوئِمؤي ال ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا

 . ؟نإف ريخ عفر لحم يف «نونمؤيال ١ ةيلعفلا ةلمجلاو

 هلا 6



 ْ عوفرم لعاف : ةلالجلا ظنل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لجف : هللا متخ ©
 . ةمضلاب

 ا رج لاح يف لصتم ريمض :ءافاو ٠ متخب قلعشم رورجتو راج : مهبولق ىلع ©
 . رج لحم يف نيبئاغلل ريمسف "مها تركت وأ روكذلا عج ةمالع ميلاد . لعب

 . اهبارغإ برعتو ؛مهولق لع» ىلع واولاب ةفرطعم : مهعمس ىلعو ٠
 ساوح: لع يأ فوذحم فاضم ريدقتب وأ : عمجلا ىنعمب ردصم !مهعمساو

 ' بزعت : مهراصبأ ىلع . ةيفانثتسا : واولا : ةواشغ مهراصبأ ىلعو ©
 :"ةواشغ .مدقم ربخ عفر لحم يف «مهراصبأ ىلع» و «مهبولق ىلع» بارعإ

 ٠ ١١ ١ متخلا ةدش ىلع ليلد !ىلع» راركت ينو . .ةمضلاب عرفرم رخؤم أدتبم
 ١ ربخب ناقلعتم رورجمو راج : مهل . ةيفانئتسا : واولا : ميظع باذع مهلو ©

 : ميظع . ةمضلاب عوفرم رخاؤم أدتبم :باذع . عمجلا ةمالع ميملاو مدقم

 . ةمضلاب هلثم ةعوفرم باذعل ةفص

 5 نيِدمْؤعهاَمَو رجالا ولا وَهأب اَنَساَ لوي نم سال نمو / : 3 2ر راسا هت ور ل هدرز 2
 رؤزجيو راج : سانلا نم . ةيفائكتسا : واولا : لوقي نم سانلا نمو ©

 نوكسلا. ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم . مدقم ربخب ناقلعتم

 : هلعافو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : لوقي . رخؤم أدتبم عفر لحم يف

 ' . لوصوملا ةلص «لوقي» ةلمجو .وه : .هريدقب ًازاوج رتتسم ريمض
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 ةاناو . نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هللاب اًنمآ ©

 لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ؛انمأ» ةلمجو لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض

 ءابلاب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . رج فرح : ءابلا «لوقلا

 . انمآب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا رجلا ةمالعو

 ٠ © انمآب قلعتم رورجمو راج : مويلاب . ةفط اع : واولا : رخآلا مودلابو .

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو ًاضيأ ةرورجم مويلل - تعن  ةفص : رخآلا

 مآ ميم يني دنع اه لمع ال ةيفات : ام . ةيلاح :واولا : نينمؤمب مه امو ©

 ًادتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه . نييزاجحلا دنع «سيلا ةلزنمب !

 رورجم مسا : نينمؤم . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح ءابلا ؛اما مسا وأ

 «ام» ربخ هنأ ىلع ًالح بوصنم ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : هرج ةمالعو ًاظفل

 . لاح بصن لحم يف «نيئمؤمب مه ام١ ةيمسالا ةلمجلاو

 7 يسم هت 00-5 4 لس

 89 نورس امو سف لإ نوعتحياَمَو أونا نراهم دوعيسي 9

 ا

 هب لوعفم .: ةلالجلا ظفل هللا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو

 فاضملا فوذحم . هللا ءايلوأ نوعداخي ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم ميظعتلل

 . هلمم ةلالجلا ظفل ميظعتلل هيلإ فاضملا لحو بوصنملا

 ظفل ىلع فوطعم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع : واولا : اونمآ نيذلاو ©

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف ءاونمآ» و .بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم ةلالجلا

 :فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةاونمآ » ةلمح . لاعفالاو ءاسالا نيب ةقراف

 بارعإ برعت : نوعدخي .ةيفان : ام .ةيفانثتسا :واولا : الإ نوعدخي امو ©
 . اه لحم ال رصح ةادأ : آلإ . ؛نوعدخملا

 رج لحم يف لصتم ريمض : ءاحلا . ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : مهسفنأ ©

 . عمجلا ةمالع ميملاو . ةفاضالاب

 تالا



 ! برعتو ,لاح بضن لحم يف :نورعشي انم .ةيلاح :واولا : نورعشي امو ©
 : ١ . . ةنوعدخي ام» تبارغعإ

 ان 1[ انهزلَو اهئ عشتار ضرك هبولَف يف ٠ ا يك تل 5 4 سو -_ 0 2

 ٠ © دورك

 لصتم ريملم :ءاهلا .مدقم ربخب ناقلعتم رورجمو راج : ضرم مهبولق يف ©
 ْ عل هم اهم ١ ضيم عشا ماع ميو ةفاضالاب رج لك ف

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهداز . ةيفانئكتسا : ءافلا : مهدازف ©
 ملا لح لاو وأ هب لوعقم بصق لع يف لصتم يعض

 ٍنااهب لوعفم : ًاضرم . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالنجلا ظفل : ًاضرم هللا ©

 . ةيلوعفملا ىلع بوصألاو ًازييمت هبارعإ زوجيو .. ةحئتفلاب بوصنم
 مدقم ربخب ناقلعتم رورجو راج : : مهل .ةيفانثتتسا :واولا : ميلأ باذع مهلو ©

 ةفص ؛ ميلأ » و ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . عمجلا ةمالع ميلاو
 . هد دج : مهوق لثم لوقلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن -

 . داجلل دجلا نأ اك مؤملل ةقيقحلا يف مألاو

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا: اوناك امي ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اونانك . ءايلاب رج لحم
 .  ةقراف' : قئلألاو «ناك» مسا مفر لحب يف لصتم ريمض :او واولا .ةنعامجلا
 .نوبذكيب قلعتم «امب» و اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اوناك» ةلمجو

 :'واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نويذكي ©
 بصن لحم يف «نوبذكي# ةيلعفلا ةلمبلاو . لعاف عفر لحم يفىلصتم ريمض
 . «ناك١ رخ



 1 5 1 ل ْئ 27 0422 تاكاس

 ١ توليصم نحت اوافق ضل ناو لمجال رد َنِيقاَدِإَو 85
 ضفاخ نامزلا نم لبقتسي ال فرظ :اذإ .ةيفانئتسا : راولا : مهل لذق اذإو ©

 لعف : ليق . طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا ىلع ينبم هباوجب قلعتم ةطرشل

 ليقب قلعتم رورجمو راج : مهل . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم نضام

 . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه»و

 موزجم عراضم لعف : اودسفت . ةمزاج ةيهان :ال : ضرألا يف اودسفت ال ©

 لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح همزج ةمالعو الب

 اودسفتب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف
 . «ليق" لعفل لعاف بتئان عفر لحم يف : «ضرالا يف اودسفت ال١ ةلمجو

 ريم : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 ريغ طرش باوج ؛اولاق» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 اصفتنم عفر ريمض : نحن . ةفوفكمو ةفاك : انإ : نوحلصم نحث امثإ © :

 عمج هنأل واولاب عوفرم رب : نوحلصم . أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 لحم يف «نوحلصم نحن اهنا ةلمجو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم
 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن

 نك نو لكل دوي دم رح

 :ءاطلا لعفلاب هبشم فرح : نإ :مهنإ .هيبنتو حاتفتسا فزح : الأ : مّهثإ الآ

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ؛ نإ ' مسا بصن لحم يف لصتم ريمض

 . الأب ةقوبسم اهنأل « نإ » ةزمه ترسكو
 ريخ : نودسفملا . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه: نودسفملا مه ©

 ةعوفرم ةملكلاو ًاداع وا لصف ريمض «مه» تربتعا اذا « َّنِإ رب وأ «مه»

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو لاس ركذم عمج اهنأل واولاب

 الل
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 نوكي نأ زوجيو « نإ: ريخ عفر لحم يف «نودسفملا مه» ةيمسالا ةلمجلاو
 . هنإ» ريخ : «نودسفملا» و مهنإ يف «مه» ديكوتإ بصن لحم يف (مه»

 ' فظع وأ كاردتسا فرح :نكل . دئاز فرح :واولا : نورعشم ال. نكلو © '

 عزفرم عراضم لعف :نورعشي .اط لمع ال ةيفان :ال :. ففحم هّنأل لمهم
 عفز لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هّنأل نونلا توبشب
 1 . لعاف

 هر راس

 الأ ءاهنشل انماء امك اولا لاك سام اوي ِءرلَلِقاَدإَو

 28 ركل كاوا ملل وم معلا

 ١ مهل ليق اذإ» ىلع فوطعم هدعب امو . ةفطاع :وازلا : اوذمآ مهل ليق اذاو ©
 :اونمآ لعفلاو . اهبارعإ برعيو ةرشع ةيداحلا ةميركلا هيآلا يف "اودسفت ال
 :واؤلا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف
 . ةقراف فلألاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض

 ينبم ضام لعف :نمآ .ةيردصم : ام . رج فرح : : امك: سانلا نمآ امك ©
 ْ ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «ام) و ةمضلاب عوفرم لعاف : سانلا .حتفلا ىلع

 ! قلطم لوعفمب ناقلعتم رورجملاو راجلاو . فاكلاب رج لحم يف ردصم
 ' «ام) ةلص «سانلا نمأ» ةلمحو . سانلا ناهيإك انايإ اونمآ" : ريدقتلا .فوذحم

 بصن لح يف «لثم» ىنعمب [سا فاكلا بارعإ زوجيو .'اهل لم ال ةيردصملا
 ردصملا نع ةبئان نوكت نأ حصألاو . ةفاضالاب رج لحم يف اهدعب امو . لاح

 . سانلا ناهيإك ًاناميإ هريدقت فوذحم ردصملل بصن لح ين.وأ

 واولا .. ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 ! ريغ يخطر باوج اولاق» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 . اه لحم ال مزاج

 عوفرم عراضم لعف : نمؤن ٠ راكنالا ديفت ماهفتسا ةزمه : ةزمهملا : نمؤنأ ©

 داك



 امو ؟نمؤنأ» ةلمجو . نحن : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب

 6لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب

 . «سانلا نمآ امك بارعإ برعت : ءاهفسلا نمآ امك ©

 مه مهنإ الأ" بارعإ برعت : نوملعي ال نكلو ءاهفسلا مه مّهنِإ الأ
 ةءاهفسلا» و ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا ؟نورعشي ال نكلو نودسفملا

 . ةمضلاب عوفرم ربخ

 مكمان أولا: هيي لإ اوَلَخآَدإَواَنهَ اراك ثمل الل

 ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةفطاع : واولا : اوقل اذإو ©

 ىلع رهاظلا مضلا لع ينبس يام لعف : ارقل . هبارجب برصنم هطرخل
 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا

 ةلمجو واولا . واولا عم ةنكاس اهئاقتلال ءايلا تفذحو . ةقراف فلألاو لعاف

 . ةفاضالاب رج لحم يف ةاوقل»

 ارنمآ هب لوعفم بصت لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اوثمآ نيذلا ©

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو «اوقلا بارعإ برعت

 ريغ طرش باوج «اولاق» ةلمجو «اونمآ» بارعإ برعت : اولاق : انمآ اولاق ©

 ريمضفب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انمآ . اه لمح ال مزاج

 بصن لحم يف «انمأ» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و . ملكتملا

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم

 بارعإ برعت : اولخ اذإ . ةفطاع : واولا : مهنيطايش ىلا اولخ اذإو ©

 نيبئاغلا ريمض ؛مه» و اولخب قلعتم رورجمو راج : مهتيطايش ىلإ .كاوقل اذإ»

 ليقو . مهئيطايش ىلإ اوبهذ وأ اوفرصنا يأ . ةفاضالاب رج لحم يف

 . «عم» ىنعمب وأ ءابلا ىنعمب

 5١د



 ش : نإ: نإ ٠ لوالا «اولاق ؛ بارعإ برعت : ارلاق : مكعم اَنِإ اولاق ©
 '. © نإ ) مسا بصن لحم يف لصتم ريمض « ان ١ و لعفلاب هبشم فرح
 :فاكلا « ْنِإ » ريخب قلعتم عايتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي نإكم فرظ : : مكعم

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبطاخملا ريمض لصتم ريمض

 ْ . لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف مكعم اَنإ) ةلمجلاو روكذلا

 ! عفر زيمصض :نحن ٠ ةفوفكمو ةفاك : انإ : نوئزهتسم نحن امّنِإ ©
 ,«نحن» أدتبلا ربخ : نوئزهتسم . أدتبم عفر لحم يف مضلا: ىلع ينبم لصفنم
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو لاس ركذمم هنأل واولاب عوفرم

 رج لحم يف اهدعب ريمضلاو ةيفرظلا ىلع ةبوصنم «عما برعت نا زوجيو

 : . ةفاضالاب

 ه8 ١ مريم ري ”ميايذلف يف وهدي م عرسي ١
 | : ءىزهتسي .ةمضلاب عرفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا : مهب ءىزهتسي هللا ©

 | .اوه هريدقت ًازاوجأ رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
  دورجمو راج : :مهب .أدعبملا ربخ عفر لحم يف 'ءىزهتسي» ةيلعفلا ةلمجلاو
 ْ . ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ءىزهتسيب قلعتم

 ! «ءئزهتسي) لع ةقوطعم : :مهدمي .ةفطاع :واولا : مهئايغط يف مهدميو ©

 ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو .اهبارعإ برعتو
 | لصتم ريمض : ءاشاو . مهدميب قلعتم رورجتو راج : مهتايفط يف عمجلا

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ٠ :ةفاضالاب رج لحم يف

 . ةسمخلا لامنألا نم هنأل نرنلا توبشب يفرم عراضم لعف : نوهمعي ©

 | ليف - نومهعي - ةيلعفلا ةلمحلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو
 . لاح بصن

 د آ؟ا



 مضمر ترافق دأب ها لَصلافركشض نات كلْوأ 1

 نز رياك

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ : اورتشا نيذلا كتلوأ ©

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .باطخلل :فاكلاو أدتبم

 لعق : اورتشا. كئلوأ ربخ وأ كئلوأ نم ًالدب نوكي نأ زوجيو أدتبملل ةفص

 . ةعارجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 «اورتشا» ةلمجو . ةقراق فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . لوصوملا ةلص

 رورجبو راج: ىدهلاب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىدهلاب ةلالضلا ©:

 . رذعتلل ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو . اورتشاب قلعتم

 ال ةيفان : ام : تحبر ام . ةيفانئكسا : ءافل افلا : مهتراجت تحبر امف ©

 ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تحبر .امل لمع

 رج لحم يف لصتم ريمض : ءاحلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : مهتراجت . ةنكاسلا

 . روكذلا عمج ةمالع :'ميملاو ةفاضالاب

 نضام لعف : اوناك . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : واولا : اوئاك امو ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان
 ' . ةقراف : فلألاو «ناك» مسا عفر

 نع ضوع نرنلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بروصنم «ناك» ربخ : نيدتهم © :

 . هتكرحو درفملا نيونت

 زورونطآه وامتد الهارد فوتش ىف ١4
 4 ا مكب و

 رج لحم يف لصتم ريمض : . ةمضلاب عوفرم ِناث أدتبم : لثمك مهلثم ©

 ل



 ' ادتبملا ريخب ناقلعتم رورجيو راج : لثمك . عمجلا ةمالغ ميملاو .ةفاضالاب
 لوالا ادتبملا ربخ عفر لحم يف اهدعب امو مهلثم» ةيمسالا ةلمجلاو . يناثلا

 عفر لحم يف هيبشتلل فاكلاو . لوأ أدتبم ؛مهلثم» نوكي نا زوجيو «كئلوأ»

 ها . ؟لثم» ىنعمب يهو هربخ
 . رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : ًاران دقوتسا يذلا ©

 ' رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : دقوتسا ..ةفاضالاب

 اران . لوصوملا ةلص اهنال اطل لحم ال «دقوتسا» ةلمحو .. وه : هريدقت ازاوج

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ىلع ينبم مزاج ريغ طرش مسا : آل . ةيفانئسا : ءانفلا : تءاضأ امّلف ©
 ينبم ضام لعف : تءاضأ . ةينامزلاو ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا

 ' رتعسم ريمض : لعافلاو . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ': ءاتلاو حتفلا ىلع
 ةلمح يهو . هيلإ فاضم رج لحم يف «تءاضا» ةلمجو . ئه : هريدقت ازارج

 0 00. طرشلا لعف
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: هلوح ام ©

 رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهاو . ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : هلوح

 . هلوح نئاك وه ام : ريدقتلاو لوصوملا ةلصب قلعتم فرظلاو . ةفاضالاب

 :ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :بهذ : مهرونب هللا بهذ ©

 لحم اال مزاج ريغ طرش باوج هللا بهذ» ةلمجو . ةمنفلاب عوقرم لعاف
 , رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و بهذي قلعتم رورجتو راج : رونب .اه
 لغغلا يف ةزمهلا لحم ءابلا تلحو «مهرون هللا بهذأ» : ريدقتلا . ةفاضالاب

 ٠ . مزال لعف «بهذ» نأل يعابرلا

 ىلع ينبم ضام لعق : مهكرت . ةقطاع : واولا : تاملظ يف مهكرتو ©

 ' نيبئاغلا ريمض (مه»و : وه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا

 لرعفمب أ مهكر قلعتم رورو راج ١ تايلظ يف .هب لوعفم بصن لحم يف
 . ؟مهريصو» ىنعلا نأل ناث هب

 تا



 توبثب عوفرم عراضم لعف : نورصبي .ا لمعال ةيفان : ال : نورصيب ال ©

 لعاف عفر ل يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا

 . لاح بصن لحم يف «نورصبي ال» ةيلعفلا ةلمجلاو

00 
 85 نوعجرالمْهَف

 .ةمضلاب عوفرم ."«مه2 :هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ : مص : ىمع مكب مص ©

 . ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل نارخآ ناربخ : ٌيمع مكب

 لصفقتم عقر ريمض : مه . فطع فرح : ءافلا : نوعجري ال مهف ©

 : نوعجري ةيفان : ال .أدتبم عفر لحم يف 'مه» فوذحملا ًادتبملا ىلع فوطعم

 ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 ريخ عفر لحم يف «نوعجري ال» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . «مه» أدتبملا

 ورد شو و يرد و6

 همم وراس هرم د تسر رس و ل ا سر ص ل عر -
 5 حا ف زهعيصأ توك وو دعو تف ظ ويف ءاشلا نييك 4 ١

 © نيكل ائيحي مو تْوْأَردَسَوْوصلا نمد!
 ىلع ينبم مسا : فاكلا . ةفطاع رييختلل : وأ : ءامسلا نم بّيصك وأ ©

 .رورجتو راج ءامسلا نم .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :بّيص .هيبشتلل حتفلا
 برعتو («لثمكا ىلع ةفوطعم «بيصك» و «بيص» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم
 . بيص لثمك وأ ًاران دقوتسا يذلا لثمك مهلثم يأ ؛اهبارعإ

 رخؤم أدتبم :تايلظ . مدقم ربخب ناقلعتم رورجبو راج :هيف : تاملظ هيف ©

 نم وهو . بيصل ةفص رج لحم يف «تاملظ هيف» ةلمجو : ةمضلاب عوفرم

 . باحسلاو رطملا ىلع قلطي لوزنلا وهو بوصلا

 عوفرم «تاملظ» ىلع فوطعم مسا : دعر . ةفطاع : واولا : قربو دعرو ©

 نم غلبأ نيتملكلا دارفإو «دعرو» بارعإ برعت : قربو . ةمضلاب هلثم
 . ناردصم اههئاإل اهعمج
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 . ةلطمخلا لاعفالا نم هلأل نونلا توبشب عوفرم عراضن لعف: نولعجي ©
 لح يف ةلمنملا نوكت انا زويو لعاف عفر لم يف لصتتس ريمسم : و واولاو

 . «هيف" يف رورجملا ريمضلا نم ًالاح بصن

 رج لع يف لصتم ريمض : الا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهعباصأ ©

 0 . عمجلا ةمالع ميملاو . ةفاضالاب

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . نولعجيب قلعتم رورجمو راج : مهئاذآ ف ©

 : ' . بيصلا باحصأ ىلا دوعي ةفاضالاب

 . فوذذحم هل لوعفمب قلغتم رورجمو راج : توملا رذح قعاوصلا نم ©

 :: انه «نم» و رداصملا نم وهو ةحتفلاب بوصنم هلجأل :لوعفم : رذح

 رورجم هيلإ فاضم : توملا . ليلعتلا ديفت ماللا ىنعمب وأ ةياغلا ءادشبال

 1 ةحلاب عوفرم ايم : ةلالجا ظفلالا . ةفاتسلا : واولا : طيحم هللاو ©

 . ةمضلاب هعوفرم ربخ : طيح

 عمج هلأل ءايلا , مسالا رج ةمالعو طيحمب قلعتتم رورجبو راج : نيرفاكلاب ©

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نوثلاو . ماس ركذم

 هيف انكم كآ هات سرفرات لطي زم كس 5
 و 7 0

 : أ ءَسَولَو أ اوما يعلمك

 أ وو 2 ع 0 تأ

 8 ردق عش لك ع هدأ نإ زهراصأت همس بعد

 ::قرتلا . ةمضلاب عوفرم صقان عراضم لعف :.داكي : فطخي قربلا داكي ©
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : فطخي . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم اهمسا
 :بضن لحم يف «فطخي» ةلمجو وه : هريدقت ازاوج رتتشم ريمض : هلعاضو

 ١ ا . «داكي» ريخ

 رج لحم يف لضتم ريمض : ءاهلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهراصبأ ©

 1 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 لااا



 «ام١ و . فاضم وهو ةينامزلا ةيفرظلا ةباين ىلع بوصنم مسا : ّلك : امّلك ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو.ةيردصم 2

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو حتفلا لع ينبم ضام لعن : مهل ءاضأ ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ءاضأب قلغتم رورجمو راج : محل . وه هريدقت

 ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هيف اوشم ©

 فلألاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 ال طرشلا باوحل ةهبشم «اوشم» ةلمحو . ةيردصم «ءاضا» ةلمجو . ةقراف

 . اوشمب قلعتم رورجمو راج : هيف . امل لحم

 ضفاخ نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ . ةيفانتسا : واولا : ملظأ اذإو ©

 : هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعق : ملظأ . هباوجب بوصنم هطرشل

 ةفاضالاب رج لحم يف ؛ملظأ» ةلمجو . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض

 : . اذإ دعب اهعوقول

 'اوشما بارعإ برعت : اوماق . ملظأب قلعتم رورجمو راج : اوماق مهيلع ©
 . روكذلا عمج ةمالع «مهيلع» يف ميملاو

 عانتما فرح . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانكتسا : واولا : ءاش ولو ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ءاش عانتمال

 باوج يف ةعقاو : ماللا . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : بهذل هللا ©

 ًازاوج رتتسم ريمض'لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بهذ . ؛ 0

 : ةلالجلا ظفل ىلع دئاع وه هريدقت

 نيبئاغلا ريمض «؛مه» و بهذب قلعتم رورجمو راج : مهراصيأو مهعمسي ©

 برعتو «مهعمسا# ىلع واولاب ةفوطعم : مهراصباو . ةفاضالاب رج لحم يف
 . ًالوعفم لعافلا رييصت يف ةزمهلل ةبقاعملا يهو ةيدعتلا ءاب : ءابلاو . اهبارعإ

 تداكالاد



 لوالا بصني لعفلاب هبشم فرح : ن نإ: ريدق ءيش لك ىلع كلا نإ ©
 ىلع .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هّنإ" مسا : ةلالجلا ظفل هللا . يناثلا عفريو
 ةمالغو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم :ءيش ..ريدقب قلعتم:رورجتو راج : لك
 . ةمضلاب عوفرم نإ ١ ربخ. : .ريدق . .ةرسكلا هرج

 55 ماه كيني سوكر يكس هزل كيرا 1 ا
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي: سانلا اهيأ اي ©

 ةاهف نا ليقو « يأهل تعن - ةفص : سانلا . ةدئاز هيبنتلل : اه . بصن
 . الدب سانلا نوكت نأ زوجيو ةفاضالا نع ضوع

 ' ١ ةسئمخلا لاعفالا نم ةعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوديعا ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكير ©
 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب

 !. مكيرل ةفص بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : مكقلخ يذلا ©

 ًاناوج رتتسم ريمض : لعافلا . عتفلا لع يتيم شاص لعف ١ مكقلخ
 : ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . :هريدقت

 . لوصوملا ةلص «مكقلحخ» ةلمجو .زوكذلا عمج ةمالع

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .ةفطاع : واولا : نيذلاو ©

 . مك ريمضلا وهو بوصنم ىلع فوطعم هنأل

 ' . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . رورجيو راج : مكليق نم ©

 .'ةفوذحملا لوصوملا ةلصب ناقلعتم رورجملاو راجلاو . عمجلا ةمالع : ميملاو
 . مكلبق نم اودجو نيذلا وأ مكلبق نم نونئاك مه : ريدقتلاو

 عقلا لع يتم لم رمش : اكل لعفلاب هبشم فرح : لعل : مكلعل ©
 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو «لعل# مسا بصن لحم يف

 واؤلا .٠ ةسمخلا لاعفألا نم هْنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : : نوقتت ©

 .«ملا بخ عفر لع يف «نوقتا ةلجو .لعاف مفر لح اف لصتم ريم
 ا ' . رانلا نوقتت مكلعل وأ . هوقتتل يأ . ليلعتلا ديفت انه !لعلاو
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 اًميءاَمتلاَو اهب سوال يك ]سجى دا 73"

 نو ا كل مرر كمدرب

 :هريدقت فوذحم أدتبلل ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©:

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «يذلا» نم ًالدب بصن لحم يف اهيارعإ زوجيو . وه
 . مكبرل ةفص وأ ديكأتلل ةملكلا تررك دقو

 . وه :هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض :هلعافو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : :لعج ©

 . لوصوملا ةلض «لعج» ةلمجو

 :ضرالا .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعجب قلعتم رورجبو راج : ضرألا مكل ©

 . ةحتفلاب بوصنم «لعج» لعفل لوأ هب لوعفم

 واولا .ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعنم : ًاشارف : ءاني ءامسلاو ًاشارف ©

 . اهبارعإ برعتو « ًاشارف ضرالا» ىلع ةفوطعم : ءانب ءامسلا . .ةفطاع

 «لعج 8 ىلع ةفوطعم : لزنأ ةفطاع : واولا : ءام ءامسلا نم لزنأو ©

 هب لوعفم : ءام . َلّرْنأِب قلعتم رورجيو راج ءامسلا نم .اهبارعإ برعتو

 . ةحتفلاب بوصنم

 برعتو « ءامسلا نم ؛ ىلع ءافلاب ةفريطعم : تارمثلا نم هب جرخأف ©

 قلعتم رورجبو راج : تارمثلا . ضيعبتلل دئاز رج فرح : نم كيبارعإ

 1 . جرخأ لوعفمب

 تناك اذا هلجأل ًالوعفم هبارعإ زوجيو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكل ًاقزو ©
 ةفصب قلعتم رورجيو راج : مكل . تارمثلا نم ًاضعب يأ ضيعبنلل ؛نم»

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو « اقزر» نم ةفوذحم

 لعف : اولعجت . ةمزاج ةيهان ةادأ : ال .ةيفانتسا : ءافلا : اولعجت الف ©

 . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونتلا فذح همزج ةمالعو الب موزج عراضم

 . ةقراف ؛ فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا
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 هنأل لاح بصن لحم يف وأ اولخجتب قلتم ميظعتلل رورو راج : ًادادنأ هلل ©
 : بوصنم هب لوعفم : ًادادنأ . اهيلع ةمدقم ؛ ًادادنأ» نم ةفوذحع ةفصب قلعتم

 : متثأو ., يناثلا «اولعجت» لوعفمب رورجملاو راخلا قلعتي نأ: زوجيو . ةحتفلاب
 . أدتبم عفر لحع يف لصفنم عفر ريمض : متنأ ةيلاح : واولا

 عفر لح يف ينبم لصفنم عفر يمض : متنأ .ةيلاح :راولا : نوملعت متنأو ©
 . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم عراضف لعُف : :نوملعت . أدتبم'

 لحم يف «نوملعت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لغاق عفر لحم يف لصتم يمض ::واولاو
 ' . "لاح بصن :لخم يف «نولمعت متنأ) ةيمسالا ةلمجلاو . أدتبملا ربخ عفر

 ل 52 00
 نيام لف + : معك ةنزلج طرش ةادا نإ ..ةيفاشتسا : رارلا : متنك نإو ©

 م لع ف للا . عمجلا ةمالع ميلاو ناك» مسا عقر لع يف لصعم

 . طرخلا لعف

 , «نما# نم ةنوكم امن فوذحملا ؛متنك» ربخب قلعتم رورجبو راج : امم بير يف ©
 | رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؛يذلا' ىنعمب لوصوم مسا ااما و رج فرح

 ىنعمب «نير» و . اهنم ةفوذحم ةفصب وأ بيرب قلعتم رؤرجملاو راجلاو نمب
 . «كش»

 ريض انا و نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ام لغف : انلّؤن ل

 000 . لوصوملا ةلص ؛ انلزن», ةلمجو .. لعاف عفر لحم يف لصتم

 . نوكسلا لع ينبم لصتم ريمض ان» و انلزنب قلعتم رورجمو راج : انديع ىلع ©

 ' . مانلزن ريدقتلا هب لوعفم بصن لحم يف فوذحم دئاعلاو ةفاضالاب رج لج يف



 ينبم رمأ لعف : اوتثأ . ةيباوجلا ةيبلطلا طرشلا ةلمجب ةنرتقم : ءافلا : اوتأف ©

 يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم ّنأل نونلا فذح لع

 ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج هاوتثأ» ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عقر لحم

 . مزج لحم يف

 ينبم لصتم ريمض : ءاحلاو . اوتثأ قلعتم رورجمو راج : هلثم نم ةروسي ©

 ةفصب قلعتم ؛هلثم نم» رورجملاو راجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع

 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو «ةروس» نم ةفوذحم

 «ارتثأ» ىلع ةفوطعم : وعما فطع فرح : واولا : مكءادهش اوعداو ©

 . روكذلا عجب ةمالع : لاو . ةفاضالب رج لع يف لد

 رورجم مسا : هللا . ءادهشلل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هللا نود نم ©

 . ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 . ةيآلا لهتسم يف «متنك نإ) بارعإ برعت : متنك ْنا : نيقداص متنك نإ ©

 عمجلا ةمالع ميملاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيقداص

 باوجو . درفملا نيونت نع ضوع («نيقداص» يق نونلاو (متنك١ لعفلا يف

 . هلثم نم ةروسب اوتأف نيقداص متنك نأ :ريدقتلاو هانعم ماقتل فوذحم طرشلا

 د 00 5 كف ع أ مداه مو لع 5 1 04

 ةراجلو ساكلا اهدْقَو قل َكلاوفَسأَف اوسع والتعرف ١
 هدأ ” و 2

 *© نك تَّدِهأ

 يفن ةادأ : مل ةمزاج طرش ةادأ : ْنِإ . ةيفانتسا :ءافلا : اولعفت مل نإف »

 نونلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجب عراضم لعف : اولعفت بلقو مزجو

 : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هنأل

 متزواجت نا ىنعمب طرشلا لعف اهنأل مزج لي يف «اولعفت مله ةلجو . ةقراف

 . لعفلا

 كر



 ديكوتو بصن فرح : نل . كاردتسالل وأ ةيضارتعا ::واولا : اولعفت نلو«

 : ةبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : اولعفت . لبقتسملل يفنو
 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح

 . اهل لحم ال ةيضارتعا ةلمج «اولعفت نل» ةلمجو . ةقزاف : فلألاو لعاف

 رمأ لعف .: اوقتا ةيباوجلا ةيبلطلا طرشلا ةلمجب ةنرتقم : ءاغلا : راثلا اوقتاق ©

 ' ريم : واؤلا . ةسمخلا لاعفألا نم: هعراضم ّنأل نونلا فذح ىلع ينبم
 : بونصنم هب لوعفم : رانلا . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج ظرش باوج «اوقتا) ةلمجو .ةحتفلاب

 , . راثلل ةفص بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اهدوقو يتلا ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و .ةمضلاب عوفرم أدتبم :اهدوقو

 . الل لحم ال لوصوم  ةلصب ةقلعتم (سانلا.اهدوقو» ةيمسالا ةلمجلاو

 . ةفطاع : واولا . ةمضلاب عوفرم أدتبملل ربخ : ةراجحلاو سائلا ©

 ْ .. ةمضلاب عرفرم «سانلا» ىلع فوطعم مسا : ةراجحلا

 : ءاتلاو .لوهجملل ينبم « حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيرفاكلل تذعأ ©
 ازاوج رتتسم ريمض هلعاف مسي ملام مسا وا لعافلا بئانو ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 .راثلا نم لاح بصن لحم يف «نيرفاكلل تدعأ" ةيلعفلا ةلمجلاو يه :هريدقت

 , هلأل'ءايلا : مسالا رج ةمالعو . تدعأب قلعتم رورجتو راج : نيرفاكلل

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو لاس ركذم عمج

 مو 52 5 28 يه اس اس سورا عل رار ع قم فمر

 ١ راجل اوت نم ى رت كتم نأ ٍتَحِلَّصلا اوليسعَو اوما نابت ١
 اأو لبق نمانقْزر ىِز هولا قرر رمش نياهتمأزد اذح طرق وه لسللاو 2 هر اشو 22 ال را ما 1

 0 37 ا هو ةرهطم جوذأ ابفردلو اهم 2 7 ع - 0 4 2 م

 , سلك دقو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رشب . ةيفانتتسا : واولا : رشنبو ©

 . تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : هلغافو نينكاسلا ءاقشلال
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 اونمآ .هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اونمآ نيذلا ©

 يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 . لوصوملا ةلص «اونمآ» ةلمجو . ةقراف : فلألاو لعاف غفر لح

 «اونمآ» ىلع ةفوطعم : اولمع . ةفطاع : واولا : تاحلاصلا اولمعو ©
 ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحللاصلا . اهبارعإ برعتو

 . ءامسالا ىرجم يرجت يتلا تافصلا نم يهو ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل

 ريخب ناقلعتم رورجمو راج : مهل لعفلاب هبشم فرح : نأ: ت تانج مهل ْنأ »

 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم رخؤم «نأ» مسأ : : تانج .مدقملا نأ

 7 ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 نم يرجت» ةلمج لقثلا اهروهظ نم عنم ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : يرجت ©
 . تائجل ةفص بصن لحم يف ةرامالا اهتحت

 لاحب وأ يرجتب قلعتم روزجمو راج : اوقزر امَّلُك ُراهنألا اهتحت نم ©
 رج لحم يف لصتم ريمض «اه»١و . اهتحن ةنئاك : ريدقتلا . رابنالا نم ةفوذحم

 «آ12 و « لك» نم ةغلوم الك :ةمضلاب عوفرم لعاف : راهنألا . ةفاضالاب

 مسا : لكف ٠ طرشلا ىنعم هبش ةنمضتمو فرظلا نع ةبئان يهو : ةيردصملا

 امو نام" و . ةيردصم : امو فاضم وهو ةينامزلا ةيفرظلا ةباين ىلع بوصنم

 ينبم ضام لعف : اوقزر . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل

 ال ةيردصملا «4ام» ةلص «اوقزر» ةلمجو .,ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم

 اهريخو اهمسا عم «نأ» و تانج محل نأب ىنعمب . تانج مل ْنأو . امل لحم

 . رشبب قلعتم رورجملاو.راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 رورجتو راج ةرمث نم اوقزرب قلعتم رورجمو راج : ًاقزر ةرمث نم اهنم .٠

 بوصتنم هب ٍلوعفم وأ قلطم لوعفم : ًاقزر .«ًاقزر» نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 . ةحتفلاب

 3س



 : : بارعإلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ . هيبنتلل : ءافا: اتق ىذلا اذه ©

 :نم لدب عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا .ًادتبم عفر لح

 ريمبفب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : انقزر ؛اذه»

 ؛اذه) ةيمسالا ةلمجلاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض اان» و نيملكتملا

 'ةلص ةاتقزز» ةلمجو «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «انقزر يذلا
 :فوذجم ادب ًارببخ عفر لحم يف ؛يذلا» بارعإ زوجيو . اهل لح ال لوصوملا

 ًادتبمل رب عفر لحم يف كانقزر يذلا ره» ةيمسالا ةلمنجللاو . وه : هريدقت
 . «ذذه»

 ,نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرخ : نم : ليق نم ©

 | . انقزرب قلعتم نمب رج لح يف ةفاضالا

 «اوقزر» بارعإ برعت : اوتوأ . ةيفانئتسا : واولا : ًاهياشتم هب اوتوأو ©

 هبارعإ زوجيو .ةحتفلاب بوصنم لاح ًاهباشتم .اوتوأب قلعتنم رورجتو راج :هب
 . بوصأ لوالا هجولاو هب ًالوعفم

 ميملاو مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج : مه . ةيفانئئسا :.واولا : اهيف مهلو ©

 1 : 'جاوزأ نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : اهيف .زوكذلا عمج ةمالع

 ةعوفرم جاوزأل ةفص ةرهطم . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم: ةرهطم جاوزأ ©

 300 . ةمضلاب

 اهيف .أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . ةيلاح : واولا : اهيق مهو ©

 «مها ربخب قلعتم رورجتو راج

 رع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نودلاخ ©
 ؛«نودلاخ اهيف مه» ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا مسالا يف'ةكرحلاو نيونتلا نع

 . لاح بصن لحم يف

 تاو



 اسو

 ترو نأ اَهَقفاَف صو هَ دلم بطي نأ كتل همإ

 دوك اوما ءايشي كه يددن هيكل لكس
 قطا يي ل #١ تيل حل 7 - ل - هر و

 8 يقتل الإ ب لِضباَمَو نوفق اورتكَ ا اَمأَو مهر نعود
 بوصنم إف مسا : ةالجا طفل لل. لملاب هييشم فرح: ذإ هللا نإ ©

 . يقبتسي ال : ىنعمب : ىيحتسي . اذ لمع ال ةيفان : ال : ىدحتسي ال ©

 ريمض : لعافلاو لقثلا اهروهظ نم عنم ةمضفلاب عوفرم عراضم لعف وهو
 . نإ ربخ عفر لحم يف «"ىيحتسي ال» ةلمجو وه : هريدقت ازاوج رتتسم

 نأب بوصنم عراضم لعف : برضي . بصان يردصم فرح : برضي نأ ©:

 ةلمج .وه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو . ةحتفلا : هبصن ةمالعو

 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ» و اهل لحم ال ةيردصملا ؟نأ» ةلص «برضي»

 . برض نم ىيحتسي ال : ريدقتلا . ردقم رج فرحب رج لحم

 . ةلمهم . ةمهبم ::ام ةحتفلاب برصنم هب لرمنم : ةضوعب امأ ًالثم ©.
 اهبارعإل رخخآ هجو كانهو . ةحتفلاب هلثم بوصنم «الثم١ نم لدب : ةضوعب ش

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةضوعب ةحتفلاب بوصنم لاح : الشم . وهو
 . «برضي» لعفلل نيلوعفم . . . ةضوعب ... الثم : نامسالا برعي وا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . فطع فرح : ءافلا : اهقوف امف ©

 . ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : اهقوف «ةضوعب» ىلع فوطعم بصن لحن 00
 لوصرم ةلصب قلعتم فرظلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛اه»و

 .ىلوالا "ام» ىلع ةفوطعم «ام» نوكت نأ زوجيو . اهقوف نئاك وه اف اهريدقت
 . ربكلاو رغصلا يف اهيلع داز اف : ىنعملاو

 مسا : نيذلا ليصفتو طرش فرح : امأ . ةيفانثتسا : ءافلا : نيذلا اًمأف ©

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم

 و



 ريم : ؤاولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونما ©

 . لوصوملا ةلص «اونمآ»و . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 عوفرم عراضم لعف : نوملعي . آمأ باوج يف ةعقاو : ءاملا : نوملعيف ©
 عفر ,لحم يف لصتم ريمض واولاو ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هنال نونلا توبثشي

 .ادتبملل ريخ عقر لح يف اهدعب امو «نوملعي» ةيلغفلا ةلمحلاو . لعاف

 . . «نيذلا»

 ! مضلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض. : ءاهلاو لعفلاب هبشم فرخ : نأ : قحلا هنأ ©
 امو.© َّنأ» 'ؤ . ةمضلاب عوفرم «ْنأ» ربخ :: قحللا .«نأا 0

 ريم «مهد و «زخلا» نم ةفرذع ةفصب قلعتم رورج راج ؛ مهير نم ©

 . فوطعم : اهدعب امو . ةفطاع : وازلا : نولوقيف اورفك نيذلا امأو ©

 . هبارعإ برعيو «نرلعيف اونمآ نيذلا امأ”' ىلع

 : مسا .:اذ . أدتبم عفر لخم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : :ام: اذام ©

 ؛ «يذلا» ىتعمب «اذ» نوكت وا "اما ريخ عفر لحم ين, نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ

 :اذام :وهو هبارعإل رخآ هجو كانهو .لوصوملا ةلصب قلعنتم اهدعب امو اذو

 , ظفلو لعق «دارأ) و ؛دارأ» لعفلل هب لوعفم بصنت لم يف ماهفتسا مس

 ١ ش . لعاف : ةلالجلا

 عوفرم لغاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : هللا دارأ ©

 : . هللا دارأ يذلا ام: ريدقتلاو ةمضلاب

 | رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذه رج فرح ءابلا : ًالثم اذهب ©
 .٠0001 ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًالثم . دارأب قلعتم روزجملاو راجلاو ءابلاب

 ' ًازاوج رتتسم ريمض . هلعافو ةمضلاب عوفرم عاضم لعن : اريثك هي لضي «©

 ٠+ لوعفملا نع .بئان . : اريثك . لضيب قلعتم رورجمو راج. :-هب .ؤه : هريدقت

 ' .  بوصألا وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم وأ . ةحتفلاب بوصنم قلطملا

 د”



 . اهبارعإ برعتو ؛ ًاريثك هب لضي» ىلع راولاب ةفرطعم : ًاريثك هب يدهبو ©
 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا «يدهي» لعفلا عفر ةمالعو '

 هب لضي . ا لح الو اف لمعال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : هب لضن امو ©

 . اهارعإ قبس

 هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيقسافلا .رصح ةادأ : : نيقسافلا لإ

 وفل نيوت نع ضرع ١ فوتاو . لاس ركذم عج

 نأ يبه ارسم نوعْطُعيو وقتي دمي هم د هع نوصل "1
0 

 © نور مكر أ ضر أ ف نوُدِسْفبَ لص

 ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نوضقني نيذلا ©

 لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عياضم لعف : نوضقتني .نيقسافلل

 ةلص ؛نوضقني# ةلمج . لعاف عفر لحم يف لصتم ويمض : ؤاولاو . ةسمخلا

 . لوصوملا

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا : هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هللا دهع ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورحم هيلإ فاضم

 هيلإ فاضم : هقاثيم . نوضقنيب قلعتم رورجبو راج : هقاثيم دعي نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . ةرسكلاب رورجم

 «نوضقني» ىلع ةفوطعم : نوعطقي . ةفطاع : واولا : رمأ ام نوعطقيو © :

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : ام اهبارعإ برعتو ا
 ةلص هللا رمأ» ةلمجو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رمأ . هب لوعفم بصن

 . لوصوملا

 رورجيو راج : هب . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا : نأ هب هللا ©

 . بصان يردصم فرح ::نأ . رمأب قلعتم

 الا



 ينبم وهو ةحتفلا : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : لضوي ©

 « ْنأل و وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلا بئانو لوهجملل
 (ةب١ يف ريمضلا نم لدب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا
 . نيدلا يف براقألا نم هلصوب هللا رمأ ام : ريدقتلا

 برعتو ةنوعطقيا ىلع فطعلا واوب ةفوطبعم : ضررألا ِق نودسفيو ©

 . نودسفيب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . اهبارعإ

 عقر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ : نؤرساخلا مه كئلوأ ©
 . ناث أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض :مه .باطخلل : فاكلاو .ًادتبم

 نع ضيوعت نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عيفرم !مه» ربخ : نورساخلا ©
 .. «كتلؤأ» ربخ عفر لحم يف «نورساخلا مه ةيمسالا ٍةلمجلاو . درفملا نيونت

 . يي م رفنإ كيك توتا رخك 100 د

 8 نولي هَ

 حتبفلا ىلع ينبم بجعتلا ديفت ماهفتسا مسا : فيك : للاب نورفكت فيك ©

 عوفرم عراضم لعف : نورفكت . نييطاخملا ريمض نم لاح بصن لح يف
 عقر لح يف لصتم ريمض دارلاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب

 . نورفكتب ,ةلعتم مبظعتلل رورجتو راج هللاب . لعاف

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك .ةيلاح :اواولا : اتاومأ متنكو ©

 لحب يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا .ارحتلا عقرلا ريفي هلاصتأل

 ةحتفلاب .بوصنم !«ناك) ربخ :ًاتاومأ ممجلا ةمالنع :' 'ميملاو (ناك١ مسا عفر

 . . ًاتاومأ متنك دقو ريدقتب لاح بصن لحم يف «اتاومأ متنك١ ةلمجو

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكايحأ ..ةفطاع : ءافلا : مكايحأف ©
 لوعفم .بصن لحم يف مضلا ىلع يئبم لصتم ريمض : فاكلا .. رذعتلل فلألا
 . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب

 58غ



 : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكتيمي .ةفطاع : مث : مكقيمي مث ©
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو هب لوعفم بصن .لحم

 برعتو ؛مكتيمبا ىلع ةفرطعم :مكيمي .ةفطاع : مث : هيلإ مث مكيحي مث ©
 . نوعجرتب قلعتم رورجمو راج : هيلإ . ةفطاع : مث .اهبارعإ

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا

 6-5 م

 نيس ءَتلاَلِإ وكس عيكس ذا كل َناَحىَرْاَوه 4
 2 روس ١ 1 سسوس

 8 ياو وْ كِبَوَهَو توهم مس

 ادم عقب لع ف معفلا لع يبس لصفم قي ريم : ره: يذلا وه ©

 . ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : يذلا ٠
 رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ : ام مكل قلخ ©

 عمج ةمالع ميملاو قلخب قلعتم رورجمو راج : مكل . وه : هريدقت ازاوج
 : ام . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛مكل قلخ» ةلمجو «مكلجأل» ىنعمب روكذلا

 . هب لوعفم بصن لم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا" ىنعمب لوصرم مسأ
 لوصوملا ةلصب ناقلعتم رورجيو راج : ضرألا يف : ًاعيمح ضرألا يف ©

 . ةحتفلاب بوصنم لاح :ًاعيمج .ضرألا يف نئثاك وه ام :ريدقتلاو ةقوذجملا

 ينبم ضام لعف : ىوتسا .فطع فرح : مث : ءامسلا ىلا ىوتسا مث © :
 : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض هلعافو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 ٠ . ىوتساب قلعتم رورجمو راج : ءاهسلا ىلا .وه :

 بارعإ برعتو ؛قلخ# ىلع ةفوطعم : ىّرس .ةفطاع : ءافلا : نهاوسف ©
 لحم يف لصتم ريمض ءامسلا ىلإ دوعي : ليقو «مهبم ريمض : نه .«ىوتسا»

 ها



 .ةجتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم . .. ةيريسفت : عبس : تاومس عيس ©
 . سكلاب رورجم هيلإ فاضم : تاومس

 ١ ىلع ينبم لصفتم ريمض : وه ةفطاعع : واولا : ميلع ءيش لكب وهو «©
 ' فاضم : ءيش .ميلعب قلعتم رورجمو راج : لكب .أدتببم عفر لحم يف حتفلا

 . ةمضلاب عرفرم « وه » أدتبملا ربخ : ميلع . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلإ

 , 3! . الاح بصن لحم يف هدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاحأ واولا بارعإ زوجيو

 0 ا 1

 نو المل بلد كل سرق
 4 لوط بصن ل يف نوكسلا لع ينم مسا ةيفانعسا : داولا : نإ و © 1

 . ركذا : هريدقت فوذحم لعفل

 : ختفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : يشإ ةكئالملل كبر لاق © .

 : ا د. فال رج لع ف لصم ريخش + فاو بشاب عرس ليام

 ١ راج :. ةكئالملل .«ذإ» دعب اهعوقول هيلإ فاضم رج :لحم يف «كبر لاق»

 | لطم ريمض : ءايلاو . لعفلاب هبشم فرح : نإ, :ينإ !:لاقب قلعتم رورجيو
 ْ . « نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 , إل ةلجو ةمضلاب عفرم « ند ربخ : لعاج : ةفيلخ ضرألا يف .لعاج ©

 : نضرألا يف - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لع يف : اهدعب امو «لعاج

 ٠ ْ «لعاخ» لغافلا مسال هب لوغفم : : ةفيلخ . لعاجي قلعتم رورجمو راج

 : ًاقلغتم «ضرالا .يف» رورجملاو راجلا : ةلمجلا هبش .نوكي وأ ةحتفلاب بوصنم

 . ّيننإ “ ف ١ لصأو «لعاجت لعافقلا ملسا نم (لعج»' لعفلل ٍناث لوعفمب

 : ًاراصتتخا نينونلا ئدحا تفذح

 : ريم ': واولا . ةنعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : اولاق ©
 1 ةقراف : افلألاو لعافأ عفر لحم يف لصتم



 ةمضلاب عرفرف عراضم لعف : لعجت ماهفتسالل : ةزمحلا : اهيف لعجتأ ©

 قلعتم رورجمو راج : اهيف . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . لعجتب

 يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم : اهيف دسفي نم © :
 : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دسفي . هب لوعفم بصن لحم ا

 ةلمجو دسفيب قلعتم رورجتو راج : اهيف . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض

 لحم يف «اهدعب امو لعجتأ » ةلمحو . امل لحم ال لوصوملا ةلص «اهيف دسفي»

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن

 برعتو «دسفي» ىلع ةفوطعم : كفسي . ةفطاع : وارلا : ءامدلا كفسيو ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءامدلا .اهءارعإ

 ىلع ينبم لصفنم ريمض : نحن ةيلاح : واولا : كدمحي حبست نحنو ©

 : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعق : حبسن . أدتبم عفر لحم يف مضلا

 عفر لحم يف «حبسن» ةيلعفلا ةلمجلاو . نحت : هريدقت ابوجو رتتسم ريمض

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو رورجمو راج : كدمحب . «نحنا ربخ

 هبشو . لاح بصن لحم يف «حبسن نحن» ةلمج . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا

 «ريدقتب ًاضيأ لاح بصن لح يف «كدمحب» رورجملاو راجلا نم ةلمنجلا
 . كدمحب نيسبتلم وأ «نيدماح

 برعتو «حبسن وا ىلع ةفوطعم : سدقن ..ةفطاع : واولا : كل سدقنو ©

 . سدقنب قلعتم رورجو راج : كل . اهبارعإ

 رتتسم ريمض : هلعافو حتفلا ىلع يثيم ضام لعف : لاق : ملعا ينإ لاق ©

 يف لصتم ريمض : ءايلاو لعفلاب هبشم فرح : نإ : نإ .وه :هريدقت ًاناوج

 زتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف ؛ملعأ» و هّنإ» مسإ لحن

 ةلمحو ' ْنِإ» ربخ عفر لحم يف 'ملعأ» ةيلعفلا ةلمجلاو . انأ : هريدقت ًابوجو

 . - لوقلا لوقم - يأ لاقل هب لوعفم بصن لحم يف «ملعا ناد

 لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : نوملعت الام ©

 كلتا 1



 ' عوقرم عراضم لعف : نوملعت . احل لمع ال ةيفان.: ال «ملعأ" لعفلل هب
 عفر: لح ,يف لصتم ريمض : واولاو .ةسمنخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب
 ' لوصوملا ىلا دئاعلاو . امل لحم ال لوصوملا ةلص «نرملعت ال» ةلمجو . لعاف
 ' 0. هنوملعت ال ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 ومر

 رامي نو الاه ٍدَكرْلاَلَءْمَهَص س2 هم هللا م لو
 9 يقص 4 نإ م

 + عاق عتفلا لع ينم ىينام لعف : لع ةيفاصما : ورلا: مدآ ملعو »

 مو ةحتفلإب بوصنم هب لوعفم : مدآ .وه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض
 . لعفأ نزو ىلع هلألو ةيملعلل فرضلا نم عونمم هنأل نوني

 : اهلك .ةحتفلاب ,بوصنم ٍناث هب لوعفم : ءامسالا : مث اهلك ءامسألا ©

 :.مث .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و ةحتفلاب بوصنم ديكوت
 ْ ؛ 2. فطع فرح

 اهنارعإ برعتو «ملعا ىلع ةفوطعم : ضرع : ةكئالملا ىلع مهضرع «©
 ىلع دوعي هنأل ريمضلا ركذ دقو هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض !مهاو
 . ضزعب قلعتم رورجمو راج : ةكئالملا ىلع . ءالقعلا تايمسم

 اهبارعإ ابرعتو «ضرع» ىلع ةفوطعم :لاق .ةفطاع : ءافلا : يخوكينأ لاقف ©
 ةسنمخلا لاعقألا نم هغراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ينوئبنأ
 «ينوئبنأ» ةلمجو ةياقولا نون نوتلا . لعاف عقر لح يف لضتم ريمض : واولا
 ١ ينوربخأ - لوقلا لوقم يأ لاقل هب لوعفم بصن لحم يف

 يتنبم ةراشإ مسا : ءالؤه . دم ١ وتبي قلعشم رورو رالج : ءالؤه ءامساب ©
 . ةفاضالاب رج لمم يف رسكلا ىلع
 ىلغ ينبم صقان ضام لعف : متنك . مناج طرش فرح : نإ : متنك نإ ©

 , طرشلا لعف هلأل عنج لح يف كرحتلا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 س7



 ةمالع : ميملاو «ناك» مسا عقر لحم ف مضلا ىلع ينم لصتم ريمض :ءاتلاو

 متنك نإ 8 ريدقتلاو هائعم مدقعل فوذحم طرشلا باوجو 8 روكذلا عضج

 ١ . نوئبناف نيقداص

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيقداص ©

 . درغملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 23 ع -

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتنم

 ' هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم : كناحبس : اذل ملع ال كناحيس «©

 رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو .ةحتفلاب بوصنم حّبسن

 لوقم» هب لوعفم بصن لحت يف اهدعب امو «كناحبس» ةلمجو . ةفاضالاب

 يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا : ملع ؛ْنِإ)! لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال «لوقلا

 ال : ريدقتلا . فوذحملا ال» ربخب ناقلعتم رورجمو راج : انل . بصن لحم

 . انل دوجوم ملع

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رصح ةادا وأ ءاتثتسا ةادأ : آلإ : اه الإ ©

 بصن لحم يف وأ ؟ملع» لعفلل مدقم لوا هب لوعفم بصن .لمح يف نوكسلا

 هم

 : ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب ةلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انتمّلع ©

 ينبم لصتم ريمض «ان» و . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو لعفلاب هبشم فرح : نإ : تنأ كنإ ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : تنأ .«نإ » مسا بصن لحم يف

 «ميلعلا» و أدتبم عفر لحم يف نوكي نأ زوجيو «فاكلا» ريمضلل ديكوت بصن

 د” دل



 ' نإ طبخ : ميكحلا ميلعلا 0 ّنا» ريخ عفر لح يف ةيمسالا ةلمسجلاو هربخ
 ! 7 ةنفلاب ناعوفرم «تنأ' بارعإ نم يناثلا هجولا لع «ثنأ : اربخ وأ

 : ١ . ميلعلل ةفص «ميكحلا» نوكي نأ زوجيو

26000 
 00 1 هي وي موسم م

 ش سلعة هاير ما اك مون مضغ مكي نذر
 نو نوم نوب مد مد ضم لو وسط يعامل

 . الرج رتتسم ريف : هلعافو حتا لع ينم يام لعق. مدآ اي لاق
 | بصن لح يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : مدا . ,ءادن ةادأ : اي .وه :هريدقت

 ريمض : لعافلاو نوكسلا لع ينبم رمأ.لعف : متن : مهئامساب مهكئبنأ ©
 لخم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . تن تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم

 قلئعتم رورجيو راج : مهئامساب .روكذلا عمج ةمالع : ميلا هب لوعفم بصن
 ميملاو ةفايضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبص لصتم ريمسم : ءاحملا : ءىبنأب
 . هب لوعفم بصن لح يف ؛مهئبنا مدآ اي» ةلمجو عمجلا ةمالع

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مناج ريغ ةيرش مسا: امل . ةيفانئتسأ :ءافلا : امّلف ©
 : ..4نيح ) ىنعمب ةينامزلا ةيفرظلا لع بصن

 يمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهابنأ : مهئامساب مهابنأ ©
 لحم يف مضلا لع ينبم لصفتم ريمض : ءاهلا .وه : هريدقت ًاناوج رتتسم
 رج لحب يف «مهابنأ» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع : ميملاو .هب لوعفم بصن
 ناج : مهئامساب «نيح١ ينعت 3 يتلا ةيفرظلا 07 دعب اهعوقول هيلإ فاضم

 . أبنأب قلعتم رورجمو

 00 .نيدقتلا ديفت ماهفتسا ةيزمه : فلألا .اهنارعإ قيس : لاق : ملأ لاق ©

 ..بلقو مزجو يفن فرح

 سك



 لعف وهو . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذح «لوقأ» هلصأو : لقأ : مكل لقأ ©

 رتتسم ريمض : لعافلاو . نوكسلا : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم

 . عمجلا ةمالع :ميملاو . لقأب قلعتم رورجبو راج :مكل ؛انأ» هريدقت ًابوجو
 . بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش : باوج «اهدعب امو لاق» ةلمجو

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ؛مكل لقأ ملأ» ةلمجو ْ

 بصن لح يف لصتم ريمض : ءايلاو .لعفلاب هبشم فرح : نإ : ملعأ ىَّنِإ ©
 رتتسم ريمض : هلعافو ةمهضلاي عوفرم عراضم لعف : ملعأ نإ » مسأ

 . « نإ» ربخ عفر لحم يف «ملعأ» ةيلعفلا ةلمجلاو انأ : هريدقت ًابوجو

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بيغ: ضرألاو تاومسلا بيغ ©أ

 .ةفطاع واولا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم :تاومسلا

 امو «ملعأ يّنِإ » ةلمجو اهبارعإ برعتو «تاومسلا# ىلع فوطعم : ضرألا
 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف : اهدعب

 برعتو ىلوالا «ملعأ» ىلع ةفوطعم : ملعأ ةفطاع : واونلا ؛ ام ملعأو ©

 بصن لحم يف نوكسلا يلع ينبم "يذلا» ىنعمب لوصوم مسا :ام . اهبارعإ

 هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو ملعأب هب لوعفم

 . هنودبت ام : ريدقتلا . هب لوعفم

 : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوديبت © '

 . لوصوملا ةلص «نودبت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ىلوالا «ام» ىلع ةفوطعم : ام . ةفطاع : واولا : نومتكت متنك امو ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان يضام لعف : متنك .اهبارعإ برعتو

 : ميملاو ؟ناك» مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبم ريمض :ءاتلا .كرحن ا عفرلا

 يف «نومتكت» ةلمجو «نودبت» بارعإ برعت :نومتكت .روكذلا عمج ةمالع

 . "ناك ربخ بصن لحم
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 هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع يتبم مسا : ذإ . ةيفانئتسا : واولا : ذإ و ©
 ا . ركذا : هريدقت فوذحم لعفل

 ريمض هان» و . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اذلق ©
 ١ . لعاف عفر لحع يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 .رج لحم يف «ةكئالملل انل» ةلمجو . انلقب قلعتم رورجتو راج : ةكئالملل ©

 : . هذإ» دعب اهعوقول ةفاضالاب

 : .ةسمنخلا لاعفألا نم هعراضم نال نونلا فذح لع ينبم رمأ لعف : اودجسا ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولا

 | عونمت : هأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلا : مسالا رج ةمالعو رورجبو راج * مدآل ©

 ؛لوقلا لوقم' هب لوعفم بصنت لحب يف «مدآل اودجسا) ؛ةلمحو . فرصلا نم

 . اودجساب قلبتم رورجملاو راجلاو

 ؛ هلاصتلا مضلا لع ينبم ضام لعف : اودجس . هيببس : ءانفل ا: اودجسف ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم ريمض : و ئاولا . ةعامجلا واوب

 . قو ةحتفلاب بوصنم آلإب تتسم : سيلبا .ءانتتسا ةادا : الإ : سيلبا لإ
 : . ةمجعلل فرصلا نم عونع هنأل نوني

 ريمض : لعاقلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىيأ ©
 ١ .اوه : هريدقت ًازاوج رتتسم

 : 'لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : ريكتسا .ةفطانع : واولا : ريكتساو ©
 . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض
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 : اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ناك .ةيفانئتسا : واولا : ناكو ©

 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض

 ايلا : مسالا رج ةمالعو «ناك) ربخب ناقلعتم رورجمو راج : نيرفاكلا نم ©

 ٠ درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنألا

 الو امْئِش ُكِيَحاَمَع ير اهم الكر يو ورَو َتنَأ تن كساب" ه

 4 يطا نما اَنكَعَف لَ كار 1

 قب صلة لع يب يا لا

 ٠ لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و عفرلا

 ايا ةلمجو بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : مدآ : ءادن ةادأ : اي: مدآ اي ©

 . ؟لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب امو !مدآ

 : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : هلعافو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف ؛ نكسا © :

 . تنأ :

 يف ريمضلل يظفل ديكوت عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : تذأآ ©

 . «نكساال

 . هلماع فذحو ةمضلاب ةعوفرم «تنأ» ىلع واولاب ةفوطعم : كجوزو ©

 يا د فاك ١ تجوز نكستاو ريلقتل

 داولا ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةثحلا : اهنم الكو ةنجلا ©

 قلعتم رورجيو راج : اهنم . لعاف عفر لحم يف لصتم دعس : فلا

 يأ ةحتفلاب ةبوصنم ؛قلطملا لوعفملا» ردصلا نع ةبئان ةفص : ثيح ًادغر ©

مضلا ىلع ينبم مهبم ناكم مسا ثيح .ًادغر ًالكأ
 ًادغر : :هيوبيس لاقو . . 

 . ادغر لكألا نوك ةلاح الكف : ريدقتلاو .هنم مؤهفملا لعفلا ردصم نم لاح

 دس الا



 ' :ريمَض ءاتلاو . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : اتمُكش ©
 ؛ :فلألاو . عمجلا ةمالع : ميملا . لعاف عقر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 000 . ةفاضالاب رج لحم :يف ؛انئش» ةلمجو . ةينثتلل

 : موزجم عراضم لعف :'ابرقت ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاع : واولا : امرقت الو © .
 فلا . فلألاو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح : همزج ةمالعو الب
 . ؛لغاف عفر لع يفننوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : نينثالا

 .هب لوغفم بصن لح يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : هذه : ةرجشلا هذه ©

 1 . ةحتفلاب بوصنم «هذه» نم لدب.: ةرجشلا

 ' نآب؛بوصنم صقان عراضم ليف : انركت .ةفطاع ةيبيبس : ءافلا : افوكتف ©
 ' لاغفألا نم هنأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو ةيببسلا ءاف دعب ةرمضم

 ! لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : نينثالا فلأ :! فلألاو .ةسمخللا
 ' 1 بضن ليقؤ «ابرقت١ ىلع ةفوطعم ةلمج ؛انوكتا بارعإ زوجيو !ناكا مسا عفر
 ْ ' . باوج هلأل ءافلاب

 : مسالا رج ةمالعو «ناك» ريخنب ناقلعتم رورجمو راج : نيملاظلا نم ©

 . درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو . الاس ركذم عمج هأل

 ارلطزل نلف فاكس كءاهتوجينأل اهتغلطيقللاصلأم **
 ١ © ناحل اكو ةم سلا 1و ضم م كْيمَع ا 0077 24 و

 ءاحلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : امفزأ .ةيفاتكتبسا : ء افلا : امهلزأف ©
 عمج ةمالع : ميملا . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ْ ' .٠ ايل سوسوف ىنعمب ةينثتلا ةمالعإ : فلألاو . روكذلا
 | رورجيو راج : اهنع .ةمضلاب عوفرم لعاف : : اهنع ن راطيشلا ©

 ا . ناطيشلا ل اه يأ ّلزأب قلعتم

 م



 «اهزأ» ىلع ةفوطعم : امههجرخأ .بيبستلل ةفطاع : ءافلا : امهجرخأآف ©

 . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو . اهبارعإ برعتو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «اماو رج فرح : نم : اهلصأ ؛ امم ©

 . جرخأب قلعتم رورجملاو راجلاو رجلا فرحب رج

 ينبم لصتم ريمض : فلألاو . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : هيف ائاك ©

 ربخب ناقلعتم رورجمو راج : هيف . «ناكا» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 . (ناكا

 نيملكتملا ريمضب نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلق ةيفانغتسا : راولا : اذلقو © '

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و

 ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوطيها ©

 «اوطبها ةلمجو . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف

 : فاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : مكضعب : ودع ضعبل مكضعي ©

 عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 عوفرم أدتبملا رب : ودعو . ودعب قلعتم رورجمو راج : ضعبل . روكذلا

 . لاح بضن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب ْ

 مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج : مكل . ةفطاع واولا : ضرألا يف مكلو ©

 نم ةمدقم لاحب قلعتم رورجمو راج : ضرالا يف روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . (رقتسم»

 : واولا .ةمضلاب عوفرم رحؤم أدتبم : رقتتسم : نيح ىلإ عاتمو رقتسم ©

 راج : نيح ىلا .ةمضلاب هلثم عوفرم «رقتسم» ىلع فوطعم : عاتم .ةفطاع

 . عاتمب قلعتم رورجمو
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 2 بالو وه | ةكَباَدق ياك هير نماء ا

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىقلت .ةيفانئتسا ءافلا ؛ مدآ ىقلتف ©
 . فرصلا نم عونمم وهو ةمضلاب عوف رم لعاف : مدآ .رذعتلل فلألا

 ' ىلع ينبم لصتم ريمض : :ءاهلاو ىقلتن قلعتم رورجمو راج “: تاملك هير نم ©

 . نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاملك ٠ .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا

 ؛ لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لمف : بات ةفطاع :.ءافلا : هيلع باتف ©
 : باتب قلعتم رورجبو راج : ةيلع . وه : : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض

 -بيستلل - ةفطاع ةيببس «باتف» يف ءافلا تيمسو

 ف ملا لع ينم لصتم ريم : هاف لقلب يشم فرح : نإ : ىف ُهَّنإ»
 . هل لحم ال لعفلا ريمض : وه . « ْنِإإ مسا بصن لحم

 ينبع أ محا .ةمضلاب عوفرم ؛ ْنإ) ربخ : باوتلا : مي ميحرزلا باوتلا ©
 . ةمضلاب ًاعوفرم باوتلل ةفص برعي نا زوجيو ةمضلاب عوفرم نإ

 01 حتفلا ىلع ًاينبم ًالصفنم ًاريمض : هنوك وهو اره) بارعإل رخآ هجو

 لمع يف «ثاوتلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو هوه» ربخ : باوتلاو . أدتبم عفر
 . «هلا» يف ريمضلل ًاديكوت اوه» نوكي نأ زوجيو «نإ» ربخ عفر

 15 1ث يي كان فضحت غانم اوظيمأ ف 7
 © نضام ع و

 ريم هانا نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : الق ©

 /' . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 . ةسمنملا لاعفألا نم هعراضم ّنأل نونلا فذح ىلع ينم رمأ لعن : اوطيها ©

 «اوطبها» ةلمجو . ةقراف :فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصقم ريمض : واولا

ْ . 



 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن يف

 ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاعيمج . اوطبهاب قلعتم رورجبو راج : ًاعيمج اهنم ©

 . «اوطبها» يف ريمضلا نم

 ةدئازلا "ام" و ةمزاجلا طرشلا ةادأ (ْنِإ» نم ةفلؤم : اّمإ ةيفانتتسا : ءانلا : اًمإف ©

 .ةيآلا يف هباوج عم يناثلا طرشلا وه :طرشلا باوجو ديكوتلا وأ ةلصلا وأ

 ةيلقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا يلع ينبم عراضم لعف : مكنيتأب ©

 لح يف لصتم ريمض :فاكلاو .وه :هزيدقت ًاناوج رتتسم ريمض :لعافلاو' |

 . ةيطرشلا ْنِإب مزج لحم يف ؟مكيتأي» ةلمجو . هب لوعفم بصن

 ةفص هنأل ىده نم ةمدقم لاحب وأ يأيب قلعتم رورجبو راج : ىده ينم ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىده .ال

 عفر لم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم ةيفانئتسا : ءافلا : نمف ©

 . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا نوكت نأ زوجيو . أدتنبم
 ريمض : هلعافو طرشلا لعف . مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عيق ©

 . وه : هريدقت ازاوج رتتسم

 ريمض : ءايلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ياده ©

 ريخ عفر لحم يف ؛هباوج طرشلا لعف» اتلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 . «؟نم» أدتنملا

 «سيلا لمع لمعت ةيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : فوخ الف ©

 . ةمضلاب عوفرم «ال» مسا : فوحخ ا

 ال» ةلمجو . عمجلا ةمالع : ميملاو "ل» ربخب ناقلعتم رورجتو راج : مهيلع ©

 ةلمج ليقو . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مهيلع فوخ

 . يناثلاو لوالا طرشلل باوج مزج لحم يف «مهيلع فوخ الفق»

 لصفتم ريمض :مه .ىلوالا 299 بارعإ برعت :ال .ةفطاع : واولا : مهالو ©

 . «ال» مسا عفر لحم يف

 ها



 : :واؤلا .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوئزحي ©
 | بضن لحم يف «نرنزحي» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لح يف لصشم ريمض
 ا .(الاد ريخ

 © نإ ع (هيرفرائلادسأك لو اديب ارك نزلو "4 2 طر ى وع عاد 1 تام جم 4 202
 ' عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ةيفانععتسا : واولا : نيذلاو ©

 : 00 : . أدتبم

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اورفك ©
 | لوصصوملا ةلص «اورفك» ةلمج ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 00 . بارعإلا نم اه لحب ال «نيذلا» يمسالا

 ' بزعتو ةأورفك" ىلع ةفوطعم : اوبذك . ةفطاع : ؤاولا : انتايآب اويذكو ©
 ىلع ينبع لصتم ريمسف انا و اوبثكي قلعشم رورو راج : انتايآب اهبارعإ

 : : . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ' ادئبم عقر لح يف رسكلا لع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ : باحصأ كئلوأ ©

 . ةمضلاب عوفرم يناثلا أدتبملا ريبخ : باحصأ . ناث

 ١ . ةرسكلا : هّرج ةمالعو ةفاضالاب رؤرجم هيلإ فاضم : رانلا : مه راثلا ©
 باطخلل « كتلوأ ١ يف فاكلاو أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض :مه

 ا لوألا أدتبملا ربخ عفر لحم يف « رانلا باحصأ كئلوأ 7 ةيمسالا ةلمجلاو
 . « نيذلا »

 : «مُهاريخ : نودلاخ ٠ مهد ريخب قلعتم رورو راج : : نودلاخ اهيف ©

 . درفملا مسالا نيونت نع ضوع : نونلاو ملاس ركذم عنج هلأل واولاب عوفرم
 ١ . لاح بصن لحم يف «نودلات اهيف ؛مه» ةيمسالا ةلمجلاو

 م5



 ٍفزأَىِدْهميا وذو كسيإ كك دمأ لا مشن اود سم ا َيْسِإَوبَِم ٠

 8# نوبعتأفَ َىَداَك ْمُكدُهَمِ

 قحلم هنأل ءايلاب بوصنم فاضم ىدانم : ينب . ءادن ةادأ : اي: يفي اي ©

 . ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب

 نم ًالدب ةحتفلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ليئاريسإ ©

 . ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذا ©

 . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 ايلا : ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يقمعن ©

 ءاقتلال ءايلا تحتفو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم .ريمض

 . مالو فلآ اهيلي وأ ماللاو فلألاب فرعم مساب اهاصتال وأ نيتكاسلا

 بصن لح يف نوكسلا ىلع يئبم لوصوم مسا : ينل : مكيلع تمعنأ يتلا ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تمعنأ . يتمعنل ةفص

 . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتلا عفرلا
 ميملاو تمعنأب قلعتم رورجيو راج : مكيلع . لوصوملا ةلص «تمعنأ)» ةلمجو

 . روكذلا عمج ةمالع

 برعتو "اوركذا# لع ةفوطعم : اوفوأ . ةفطاع : واولا : يدهعب اوفأو ©

 لحم يف لصتم ريمض : 'ءايلاو . اوفوأب قلعتم رورجيو راج :يدهعب .اهبارعإ
 . ةفاضالاب رج

 .هرخآ فذح :همزج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم عاضم لعف : ففوأ ©

 . طرشلا باوج ىنعم هيفو . ةلعلا فرح

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو وأب قلعتم رورجيو راج : مكدهعي ©
 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم

 ب ةهالاد



 يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم بصن ريمسغ : يايإ ةفطاعغ : واولا : يابإو ©

 . ملكتملا فرح :ءايلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم

 َّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نوبهرا . ةفطاع : ؛ءافلا : نويهراف ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : و واؤلا ٠ ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم
 1 تايآلا سوءر هباشتل وأ ًاراضتخا ةفوذحملا ءايلاو .. ةيائقولا نون : نونلاو

 اوبهراو : ريدقتب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 : ' . نوبهراف يايا

 0559 مر <
 2 7 هبرفا ل أ ًاووححتالو 6 ”كحتمم لباَْرَصَم كّرنأ اع أوما هو ١:

 ٠ © نوكأ نياق يلق اَنم ىتي اكوا

 اشم أل تلا فذح لع يتيم رمأ لعف : مآ ةفطاط : واولا : اونمآو ©
 :.ةقزاق فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم :واولا .ةسّمخلا لاعفألا نم

 نوكسللا ىلع ينبم «يذلا# ىنعمب لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : اهي ©
 . اونمآب:قلعتم رورجملاو راجلاو .ءابلاب رج لح يف
 اتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلزنأ © 5-0
 وسلا هل ةتلرلو ةلجو لعاق مقر ل يف مضلا لع بم لصتم ريم

 : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل بصن لحم يف فوذحم ريمض دئابعلاو . اه لحم ال

 ْ . هتلزنأ

 ًاقدصمب قلتم رورجمو راج :امل ةحتفلاب بوصنم لاح :ًاقذصم ؛ امل ًاقدصم ©

 ىلع لدي ناكم فرظ «عم» بارنعإ زوجيو . روكذلا عمج 'ةمالع : ميملاو
 لصتم يمض فاكلاو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب ًاقلعتم عاتجالاو ةيجاصملا
 ' . ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا ريمض -

 س0



 صقان عراضم لعف :اونوكت .ةمزاج :ةيهان :ال .ةفطاع :واولا : اوفوكت الو ©

 واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم

 . ةقراف : فلألاو ؟ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 هيلإ فاضم رفاك . ةحتفلاب بوصنم : اونوكت رب : 8 لوأ : هب رفاك لوأ ب

 . رفاكب قلعتم رورجمو راج : هب . ةرسكلاب رورجم

 عراضم لعف : اورتشت . ةمزاج ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : اورتشتق الو ©

 واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح : همزج ةنالعإ لا

 . اولدبتست الو يأ . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 لحم يف لصتم ريمض : ءايلاو . اورتشتب قلعتم رورجبو راج : ًاذمث يتايآب ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًانمث .ةفاضالاب رج

 هلثم ةبوصنم ةأئمثا فوصوملل ةفص : ًاليلق : نوقتاف يابإو ًاليلق .٠

 ةميركلا ةيآلا يف ؛نوبهراف يايإو» بارعإ برعت : نوقتاف يايإو .ةحتفلاب

 . ةقباسلا

 © نوطسرشأو كلامي ليلا يا ارشبكالو
 : ال . فطع فرح : واولا : لطابلاب قحلا اوسبلت الو ©

 ل ننلا فلح هيج ةماصو الب ميز عرامشم لع اوسبلت .ةمزاج

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعقألا نم

 قلعتم رورجمو رابج : لطابلاب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قحلا

 . «اوسيلتاب

 ىلع ةفوطعم : قحلا اومتكت ةفطاع : واولا : مقثأو قحلا اومتكتو ©

 لصفنم ريمض :متنأ .ةيلاح .واولا «قحلا اوسبلت» عب برعتو «اورتشت»
 . لاح بصن لحم يف «نوملعت متنأ» ةيمسالا ةلمجلاو .ًادتبم عفر لحم يف
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 . ةنلمخلا الامنألا نم هلأل نونلا توبثب عوفرم عياضم لعف : نوملعت ©

 : ريخ عفر لحم يف «نوملعت# ةلمجو ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم.ريمض :واولاو
 « لطابلاب » .يف ءابلاو ٠ ملعلا ةقيقح مهل تلضح : ىنعمب ةلمجلاو (متنأ»

 . هنربتكت يذلا مكلطابب ًاهبتشم قحلا اولعجت ال يأ ةناعتسالل

 © . نييك ماكو هكذا وا ةراَصاوُمِأَ 35
 نونلا ْفذح ىلع ينبم رمأ لعف.: اوميقأ ةفطاع : ؤاولا :| ..ةالصلا اوميقأو ©

 لعاف عقر لع يف لم دش : واولا ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا : ةقراف : فلألاو

 ناقرطمم : ارعكراو ةاكزلا اوتآ .ةفطاع :راولا : اوعكراو ةاكزلا اوتآو ©
 1 . اهبارعإ نابرعتو «اوميقأ» ىلع نيواولاب

 ةنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو اوعكراب قلعتم رورجبو راج : نيعكارلا عم ©

 فرظ ؟عم» نوكت وأ. درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو: ماس ركذم عمج
 ًارورجم «نيعكارلا#و - عامتجالاو ةبحاصملا لع لدي اوعكراب ًاقلعتم ناكم

 . ةفاضالاب

 ايكيا فقرر نفس ةزن سو اتناول
 3 مال 5

 لعف:: نورمأت .خيبوتلاو ريرقتلا ديفت ماهفتسا ةزمه : ةزمملا : ؛ نورماتأ ٠
 لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عوف رم عراضم

 ٍْ + لعاف عفر لحم يف
 .: ريلاب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :: سانلا : نوسنتو ريلاب سائلا ©

 6 نورمأت 2 .ىلع واولاب ةفوطعم : نوسنتو . نورأتب قلعتم رورو راج
 0 . . اهبارعإ برعتو

 ةهكد



 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض .:فاكلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكسفنأ ©

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو .ةفاضالاب رج لحم يف

 بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلا : ةيلاح : وا راولا : باتكلا .نولتت متنأو ©

 بارعإ برعت : نولتت . ًادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : متنأ .لاح

 هب لوعفم : باتكلا . ؟متنأ» ربح عفر لحم ف «نولتت» ةلمحو «نوسنت»

 . ةحتفلاب بوصنم

 ٠ ةدئاز : ءافلا . ديدشلا خيبرتلا ديفت ماهفتسا ةزمه :ةزمملا : نولقعت الفآ ©

 . «نورمأت" بارعإ برعت : نولقعت . ةيفان

 © يقال لإ ةرِكلااَو َءاكصلاو رشا ايكو ع
 نآل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اونيغتسا ةفطاع : واولا : اونيعتساو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 . ةقراف :'فلألاو

 واولا . اونيعتساب قلعتم رورجمو راج : ةالصلاو ريبصلاب ©

 . ةرسكلاب هلثم رورجم ربصلا ىلع فوطعم مسا :ةالصلا

 لصتم ريم : ةاه» و لعفلاب هبشم فرح : َّنِإ ةيفانئتسا : واولا : اهثإو «

 . « ْنأ» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 عوفرم ؛ نإ  ربخ * : ةريبك .ةقلحزملا مال اهسفن يهو ةقراف :ماللا : الإ ةريبكل ©

 . رصخ وأ ءاتثتسا ةادأ « آلإ» . ةمضلاب

 هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو ةريبكب قلعتم رورجيو راج : نيعشاخلا ىلع ©

 . درفملا نيونت نع ىضوع : نونلاو ملاس ركذم عمج

 ١ نوير لما هيَراف م هنأ َنٌوئُظَيَنا »#
 ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : نونظي نيذلا ©

 هنأل نرنلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونظي ةقباسلا ةيآلا يف نيعشاخلل :

 د 6الا



 ؟نونظي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولإ .ةسمخلا لاعقألا نم
 : . لوصوملا ةلص

 ف ملا لع ينم لصتم ريف : ءافلو . لعفلاب يشم افرح ا نأ : مهنأ ©
 ليوأتب اهدعب امو « نأ ” و عمجا ةمالع : ميملاو « نأ » مسا بصن لحم

 . «نونظي» يلوعفم دسم دس ردصم

 ماس زكذم عمج هنأل واولاب عوفرم نأ ” ربخ : وقالم : مهبر وققالم ©

 .٠ ةرسكلا : 'ةّرِج ةمالعو رورجب هيلإ فاضم : مهبر / ةفاضالل نونلا تفذحو
 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لضتم ريمض : ءاا

 قلععتم رورجتو راج : هْيلإ .اهبارعإ قبس :مهمأ .ةفطاع : اولا : هيلإ مهنأو ©
 : . ىلوألا ىلع ةفوطعم مهأو نأ ريخب

 نع ضرع : نونلاو ماس ركذم عم هنأ واولاب عوفرم « نأ ه ربخ : نوعجار ©
 : . هتكرحو درفملا مسالا نيونت

 0 قلاش و5 أ لوارسإ يبس
 ا قبم ؛ مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن ا لا

 . نيعبرألا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ

 9 : واولا دعب ةردقملا اوركذا» ةلمج» فطاع : رارلا : مكتلضف ينأو ©
 لحم .يف لصتم ريمض : ءايلاو لعفلاب هبشم فرح ّنأ . 'ةاوركذا# ةلمج ىلع
 ' ريمضب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مكتلضف !: © نَأ» مسا ببصن
 . لاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا
 : منملاو .هب'لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 ' ةلمجو « نأ ١ ربخ عفر لحم يف ؛مكتلضف» ةيلعفلا ةلمجلاو ,روكذلا عمج ةمالع

 اوركذا يأ' : بصن لحم يف يهو ؛يتمعن » ىلع ةفوطعم «مكتلضف ينأ ١
 ش ْ . ليضفتو يتمعن

 6مل



 قحلم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو لّضفب قلعتم رورجبو راج : نيملاعلا ىلع ©
 . درفملا :نيونت نع ضوع : نونلاو ملاسلا ركذملا عمجيب

 وال ةَكَْفَس اهنم ليال ابك يطل نعش ىرحجب ال أ موب اع آو 26

 88 َنوُرَصِيرْمالَوْلُدَح 22

 اهبارعإ برعتو «اوركذا» ىلع ةفوطعم : ارقتا ةفطاع : واولا : ًاموه اوقتاو ©
 . ةحتفلاب .بوصنم هب لوعفم : اموي

 هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : يزجتل . ةيفان : ال: سفن يرحت ال©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف سفن .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا

 هب لوعفم : ًائيش . يزجت الب قلعتم رورجمو راج : ايش سفن نع ©
 ءازجلا نم ًاليلقو ءازج يأ قلطم هب لوعفم نع بئان وأ ةختفلاب بوصنم

 سفن يزجت ال ةلمحو رورجملاو راجلا فذحف هيف يزجت ال : ريدقتلا : ليقو

 . «ًاموي» فوصوملل ةفص بصن لحم يف ائيش سفن نع
 . لوهجملل ينبم عراضم لعف : لبقي .ةيفان : ال ةفطاع : وارلا : ليقدم الو ©

 .٠ مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل ةمضلاب عوف رم

 عوفرم لعاف بئان : ةعافش . لبقيب قلعتم رورجبو راج : ةعافش اهنم ©
 اهلبق يتلا ةلمجلا ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ةمضلاب

 لبقي الا ىلع فوطعم : اهدعب امو ةفطاع : واولا : لدع اهتم ذخؤد الو ©

 . اهبارعإ برعيو «ةعافش اهنم 0

 يف لصفنم ريمض : مه . ةيفان : ال .ةيفانئكتسا : واولا : نورصني مه الو ©

 توبشب عوفرم لوهجسملل ينبم عراضم لعف : نورصتي . أدتبم عفر لحم

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا

 . ؟مهل ريخ عفر لحم يف "نورصني» ةلمجو . صقان لعاف
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 ف اسْمَ وعدي بادعاء هول وفول ةزكبف لئن عي ذا 5.
 رم

 © ظع لري فوف نك يكشتو -

 لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ذإ ةفطاع : واولا : ذإ و ©
 اوركذا» ةلمج ىلع فوطعم وأ فاضم رهو هاوركذا» ره ْردقم لعفل هب

 «ان» و!. نيملكتملا ريمضب ةلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضاَم لعف : مكانيجت ©
 ّْلصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمبض
 ةلعو عملا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 8 آل ٠ ةفاضالاب رج لحم يف «مكانيجنا

 رورجب .هيلإ فاضم : نوعرف . ىجنب قلعتم رورجبو راج: نوعرف لآ نم ©
 . همجعل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب

 ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا تربشب عوفرم عراضم لعف : مكئوموسي ©
 لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 يف «مكنوموسي» ةلمج نوكت نأ زوجيو .. عمجلل ميملاو . هب لوعفم بصن .

 . مكل نومئاس مهو : ريدقتب . ًالاح بصن عضوم

 فاَضم : باذعلا . ةحتفلاب برصنم ِناث هب لوعفم : ءرس : باذعلا ءوس ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلإ

 وعشت : مكءانبأ 'توموسيا بارع برعت : نوحبزي : مكءانبأ نوحيذي ©

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب

 الع ةقوطسم 7 مكءاسن نويحتسي .ةفطاع : واولا : مكءاسن نويحتسيو ©

 . اهبارعإ برعتوإ «مكءانبأ نوحبذي»



 ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ :مكلذ رج فرح :يف .ةيفانئتسا :واولا : كلذ يفو ©

 'ةمالع :ميملا .باطخلل : فاكلاو .دعبلل :ماللا . يغب رج لحم يف نوكسلا

 .مدقم ربخب ناقلعتم رورجمو راج «مكلذ يفد ةلمجلا هبشو روكذلا عمج

 راج : مكبر نم . ةمضلاب عرفرم رخؤم أدتبم : ميظع مكبر نم ءالب ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . هنم ةفوذحم ةفصب وأ ءالبب قلعتم .رورحبو

 ءالبل ةفص : ميظع . عمجلا ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مفلا

 . ةمضلاب هلثم ةعرفرم

 88 نوري دوف لا ءاتفرغأوو عتيج را مففذاَو 0 ١ هوز رد هدو لإ تك 2 سس 1 را ا ش
 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ذإ ةفطاع : واولا : إو ©

 . ؟اوركذا" وه ردقم لعفل هب '

 ريمض « ان» عفرلا ريمضب هلاصتال كلذو نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انقرف ©

 رج لحم يف كانقرف» ةلمجو : لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 . هذإ» دعب اهعرقول ةفاضالاب

 :رحبلا . روكذلا عمج ةمالع :ميملاو .قرفب قلعتم رورجبو راج : رحبلا مكب ©

 ريمض :فاكلا «انقرفا» بارعإ برعت :مكانيجنأ .ةيببس :ءافلا : مكانيجنأف ©

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 « انيجنأ» ىلع ةفوطعم : انقرغأ ٠ ةفطاع : واولا : نوعرف لآ انقرغأو ©

 هيلإ فاضم : نوعرف . ةحتفلاب بوضنم هب لروعفم : لآ .اهبارعإ برعتو |
 . فيرعتلاو ةمجعلل فرصلا نم عونم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب' رورجت

 أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : متنأ . ةيلاح : واولا : نورظنت متنأو ©
 :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نورظنت

 ربخ عفر لحم يف «نورظنت» ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . لاح بصن لحم يف «نورظنت متنأ ١ ةيمسالا ةلمجلاو «متنأ » أدتبملا

 دكا



 3 21 1 دي هما

 ١ نبط ادب جلا دع نير سوم اندرو © ْ

 ,ةيآلا يف «انقرف ذإو» بارعإ برعت : اندعاو ذإو : ىسوم اندعاو ذإو ©

 . ردذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىسوم . ةقباسلا

 . اندعاوو ريدقتلا . ةدئاز ذإ نوكت نأ زوجنو

 .هلأل.ءايلاب بوصنم دعاوب قلعتم نامزلا فرظ نع بئان : ةليل نيعيرأ ©

 ' زيي : ةليل .درفملا ةكرح نع ضوع نونلاو ملاسلا .ركذملا عمجب قحلم

 : هلاضتال :نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : :متذختا ةفطاعا ::مث : مقذختا مث ©
 : ميملاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتم لا عفرلا ريمضب
 ؛. دعاو لعفلل هب ًالوعفم.«نيعبرأ» نوكت نأ زوجيو .:روكذلا عمج ةمالع

 ٠ راج: هدعب نم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لجعلا : هدعيب نم لجعلا ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاحلاو «ذختا» لغفب قلعتم رورجمو

 ! ١ نيلوعفم ىلا ىدعتي ؛ذختا7 لعفلا ّنأل فوذحم ردقم يناثلا هب لوعفملاو

 : أديم عفر لحم يف لصفنم ريمض : متنأ ةيلاح : واولا : نوملاظ متنأو ©

 رع ؛ نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم ؛«متنأ » ربخ : نوملاظ
 . لاح بصن لحم يف «نوملاظ مقنأ» ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا نيونت نع

 3 37 1 آآه 6 2-52 ' ها

 : ىلع ةردقما ةمضلا ىلع ينم ضام لعف : انرفع . ةفطاع : مث: انوفع مث ©
 عفر لحم يف ؟ان» . عفرلا ريمضب هلاصتال اواو تبلق يتلا ةفوذحملا فلألا
 . لعاف

 . ؟مكتعا يف ميار . انرفعب ناقلعتم نورتو نااج : كلذ دعب نم مكنع ه
 : ىلع يتنبم ةراشإ مسا : اذ : كلذ . فاضم : ٍدعبو نوكذلا عمج ةمالع
 . باطخلل : فاكلاو ..دعبلل : ماللا .هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا

 تداثك



 اكلا . حتفلا ىلع ينبم يجرتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح :لعل :.مكلعل ©
 . عمجلا ةمالع : ميملاو ؛لعلا مسا بصن لحم يف لصتم ريمض

 .٠ ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوقرم عراضم لعف : نوركشت .

 يف «نوركشت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولاو

 «لعل» ربخ عقر لحم .

 *  0رئت داك زلاو بكسل ئانتتءألط ©
 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ ةفطاع : واولا : ذإ و ©

 . «اوركذا) هريدقت فوذحم لعفل

 ريمض هان١ و عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف : انيتآ ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف 8 انيتآ» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لضتم

 ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : ىسوم : ناقرفلاو باتكلا ىسوم ©
 واولا ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم :باتكلا .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . ةيارعإ برعيو 1باتكلا» ىلع فوطعم : ناقرفلا . ةفطاع

 ةميركلا ةيآلا يف ؛ نوركشت مكلعل » بارعإ برعت : نودتهت مكلعل ©

 اغتنم اير خش كلور وَكيمْوَعِل لحوم لةْذِإَو © 5
 زك اك: كبر دسرتسم يبا يشأ اوت باجل . 0 3 ردو 3 سر 2

 © ميد ادله
 ضام لعف : لاق . ةقباسلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : ذإو : ىسسوم لاق ذإ و ©

 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم لعاف : ىسوم .حتفلا ىلع يئبص
 . ذإ دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ؛ ىسوم لاق# ةلمحو

 1 ا



 ارج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو لاقب قلعتم رورجمو راج : موق. اي هموقل ©

 ' ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم :فاضم يدانم : موق ءادن ةادا : اي. .ةفاضالاب

 . ةفاضالاب زج لحم يف لصتم ريمض : ةفوذحملا ءايلاو . 'ملكتملا ءاي لبق ام
 !موق ايه ةلمجو . اهيلع ةلادلا ةرسكلا تيقبو ًاراصتخاو ًاطخت ءايلا تفذح دقو
 ا . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بضن لحم يف ةاهالت امو

 :لصتم ريمض فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : نإ: مكسفنأ متملظ مكنإ ©
 ؛ :مجملاظ .روكذلا عمج ةمالع .: ميملاو (ْنِإ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 'ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 ! بوضنم هب'لوعفم : مكسفنأ عمجلا ةمالع : ميملاو لعاف عفر ل يف لصتم
 : عمجلا ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لخم يف لصتم ريمض ؛:فاكلا . ةحتفلاب

 ش . نا ريخش عفر لحم يف «متملظ» ةيلعفلا ةلمجلاو

 يف لصتم ريِمض :فاكلا . ذاختاب قلعتم رورجمو راج : لجعلا مكذاختاب ©

 ١ ردصملل هب لوعفم : لجعلا عملا ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج: لحم

 0 ْ . بوصنم
 ا رمأ لعف :'اوبوت . ةبوتلا ببس ملظلا نأل ةيببس ءافلا : مكئراب ىلا اويوتف ©

 ,ريمض : ؤاولا .- ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم

 ' قلعتم روزخمو راج : مكئراب ىلإ .ةقراف : فلألاو لعاف :عفر لحم يف لصتم
 ! عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو : اوبوتب

 00 . ببس يأ ةيببيس «مكذاختاب» يف ءابلا ليقو .روكذلا

 : : مكسفنأ « اوبوت" بارعإ برعت : اولتقا بيقعتلل ءافلا : مكسفنأ اولتقاف ©

 : ا ماس تل : :

 . ًادغبم عقر لحم يف ةوكسلا ىلع ينبس ةراشإ مس ذ : مكل ريخ مكلذ ©

 .ريخل 1 يخل ٠ عمجلا ةمالع : ميملاو . باطخلل : اكل د : : ماللا

 عمج ةمالع ميملاو .ربخب قلعتم رورجمو راج : :مكل ٠ ةمضقلاب عوفرم (مكلذ»

 : متلفتماف : ريدقتلا ذا اهفوطعم عم ةلماعلا ءافلا تفذح انه ليقو .روكذلا

 بقال



 . مهسفنا لتق ال لائتمالا ىلع ةبوتلا بيترتل مكيلع باتف

 : مكتراب .ربخب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مكتراب دنع ©
 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو 1

 دقف . متبت ناف : هريدقت يطرش فوذحمب ةقلعتم : ءافلا : مكيلع باتف ©

 ًازاوج رتتنسم ريمض :هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :بات .مكيلع بات

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو . باتب قلعتم رورجيو راج :مكيلع .وه :هريدقت

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم .ديكوتو بصن فرح : وه هنإ ©

 . هل لحم ال لصف ريمض وه . ةْنإ» مسا بصن لح يف مضلا

 نأ زوجيو . ةمضلا (هعفر ةمالعو ناعوفرم ؛ ّنإ» ابخ : ميحرلا باوتلا ©:
 ديكوت بصن لحم يف ؛وه9 نركي نأ زوجيو باوتلل ةفص ؛ميحرلا# نوكي
 : باوتلاو . أدتبم عفر لحم يف عفر ريمض نوكي وأ ؛هنا» يف ءاخلا ريمضلل

 . «نِإ 3 ربخ عفر لحم يف «ميحرلا باوتلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو هربخ

 39 ا ذآ
 كد ٌةرهج هللا ىر حك صول ل قسوم ءرايرشلف ذا 6

 0 وم ا

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ .ةفطاع :واولا : مقلق ذإو ©
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متلق . اوركذا : هريدقت فوذحم لعفل هب

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلاو . كرحتل ا عفرلا ريمضب هلاصتال

 اهعوقول هيلإ فاضم رج لحم يف ؛متلق» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع :ميملاو

 . هذإ» دعب

 مضلا ىلع ينبم ىدانم درفم ملع مسا : ىسوم . ءادن ةادأ : ىسوم اي«

 لحم يف ؛هدعب امو ىسوم اي) ةلمجو بصن لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن
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 'هبصن' ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف :نمؤن .ةبصان ةادأ :نل : نمؤن نل ©
 1 . نحن : هريدقت ابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو ةحتفلا

 ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو رج فرح ماللا : ىتح كل ©

 فرج : ىتح ٠ نمؤنب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج: لحم يف حتفلا ىلع
 . «ىلإ9 كرحلل فدارم رج

 'ةمالعو «ىتح» دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : ىرن : هللا ىرن«©

 ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا : هبصن

 ىتحب رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و . نحن : هريدقت
 '. ةحتفلاب بوصنم ميظعتلل هب لوعفم : هللا . نمؤنب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . كلجأل نمؤن نل : ىنعملا : ليقو
 ًانايغ : ىنعمب «ةرهج  نأل قلطم لوعفم وأ . ةحتفلاب بوصنم لاح : ةرهج ©

 ا . ةيؤرلاب رهاج انلوق نم ردصم .اهنأل ةبوصنم يهو

 .نوكسلا ىلع نيم ضام لعف : مكتذخأ ةيببس ءافلا :.ةقعاصلا مكتذخأف ©

 لح. يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . ةنكاسلا ثيينأتلا ءامب هلاصتال

 .. ةمضلاب عوفرم لعاف :ةقعاصلا .عمجلا ةمالع ميمو هب لوعفم بصن

 عفر: لحم يف لصفنم عفر ريمض : متنأ ةيلاح : ؤاولا : نورظنت متنأو ©

 :واؤلاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عراضم لعف ::نورظنت .ادتبم

 ريخ عفو لحم يف «نورظنت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لح يف لصتم ريم
 . لاح بصن لحم يف «نورظنت متنأ) ةيمنسالا ةلمجلاو (متنأ»

 نا لا
 قوكألا ىلع ينم نهم لف ؛ مكتب فل فرس ١ مث: مكاششعب مث ©

 عمج ةمالع': ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ئنبم لصتم ريمض
 : -. روكذلا

 هاا



 رورجي هيلإ فاضم : مكتوم . ثعبب قلعت رورجمو راج : مكتوم دعب نم ©
 ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض : فاكلا . ةرسكلاب

 . غمجلا

 ريمض :فاكلا .يجرتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح :لعل : نوركشت مكلعل ©

 روكذلا عمج ةمالع : ميمو «لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتص
 :واولاو ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف :نوركشت

 . لعل نبخخ عفر لحم يف ؟نوركشت» ةلمجو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 نار رتل ارك لاو ءامتنا كعاللبَو 07
 و سيرف للا 10 يلو (ركطاهو لاك ئاك رامي

 كات كسلا لع يبس فام عش ؟ اكل . ةفطاع : وال: اثللظو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءان» عفرلا ريمضب 0
 . روكذلا عمج ةمالع ميلاو . انللظب قامنم دورمتو راج مامغلا مكيلع ©

 . باحسلا يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ماهغلا

 انلَّلَظ» ىلع ةفوطعم : هدعب امو . ةفط اع : وارلا : ْنملا مكيلع انلزنأو ©

 . اهبارعإ برعتو «ماغلا مكيلع
 ةمالعو بوصنم « ْنملا» ىلع فوطعم : ىولسلا . ةفطاع :واولا : ىولسلاو ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردّقملا ةحتفلا هبصن

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : مكانقزر ام تابيط نم اولك ©
 : لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم :

 ًاظفل رورجم مسا :تابيط .ضيعبتلل دئاز رج فرح : نم . ةقراف فلألاو

 لوعفملاب رورجملاو راجلا قلعتي نأ زوجيو «اولك» لوعفم هنأ ىلع ال بوصنم
 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .٠ تابيط نم ًاضعب : ريدقتلا . فوذجللا
 نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : مكانقزر . ةفاضالاب رج لحم ين نوكسلا
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 | لغاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال

 ٠ روكألا عيج ةمالع ميلاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريم فاكلاو

 ا ةلمجو

 ؛ لعف : انوملظ . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانكتسا :واولا : انوملظ امو ©

 ال يف ليتم ريس : الا : عاجلا وب هلاصتألا مضلا لع ينس ضاس :

 ٠ هب لوجفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريهض «ان» و لعاف عفر

 . هل لمغ ال ففغ كاردتسا فرح : نكل ةيفانعسا :أواولا : اوناك نكلو ©

 اولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف اوناك

 . ةقراف : فلألاو «ناك ١ مسإ عفر لحم يف لصتم ريمض

 : ءاهلا . ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : مهبفنأ : نوملظي مهسفنآأ ©

 لعف:: نوملظي .عمجلا ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمضف

 لضتم ريمنض :واولاو . .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثي عوفرم عراضم

 1 . «ناك» ريخ بصن لحم يف «نوملظي» ةلمجو . لعاف عفر لح يف

 لامة ةصت طال ١
 8 يبقي ايس اولوقو تاب

 . فاضم رهو : اوركأا : ف

 .لضتم ريم هانا. عقرلا ريمضي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم يضام لف : اذلق ©

 ش هيلإ فاضم رج لحب يف «انلق» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف

 . ةسمخلا :لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم: رمأ لعف : اولخدا ©

 ' . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 .هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : هذه. : ةيرقلا هذه ©

 : . ةحتفلاب هلثم بوصنم « هذه» نم لدب : ةيرقلا
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 : اهتم ٠ ابارعإ برعتو ؛ارلشدا' لع ءانثلاب ةفرطمم : ثيح اهنم اولكف «
 ىلع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : . اولكب قلعتم رورجمو راج

 نوكت نا زوي «اهنم » يف «نماو . الكب قلمتم فاضم وهو ةيناكملا ةيفرظلا
 ش . («تابيط نم» بارعإ برعتو صضيعبتلل :

 ١ . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : متكش ©

 قب ةلجو روكذلا عج ةمالع ١ ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 « ًادغر ًالكأ ١ قلطملا لوعفملا نع هبئان ةفص :ًادغر : بابلا اولخداو ًادغر«

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بابلا . اهبارعإ برعتو «اولك»
 : اولوق .ةفطاع : واولا .ةحتفلاب بوصتم لاح : ًادجس : اولوقو ًادجس ©

 . اهبارعإ برعتو «اولخدا» ىلع ةفوطعم
 ًأدتبملا نم ةيمسالا ةلمجلاو :ةطح كرمأ :ريدقتلاو فوذحم ًادتبل ربخ : ةطح ©

 انتلأسم ريدقتب «ةطح» نوكت وأ «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ربخلاو
 .ردصملا ىلع ًالاح «ًادغر) بارعإ زوجيو . اترازوأ انع طح : ىتعمب .ةطح

 همزج ةمالعو ؛اولوق» لعفلل بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : رفغن ©
 . نحن : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو . نوكسلا :

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو رفغنب قلعتم رورجمو راج : مكاياطخ مكل ©

 :فاكلا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقللا ةحتنلاب بوصنم هب لوعشم : مكاياطخ ا

 . روكذلا

 «فيوست» لابقتسا فرخ : نيسلا ةيفانئتسا : واولا : نيثسحملا ديزنسو ©
 : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : .ديزن
 نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيئسحملا :: نحن

 . درفملا نيونت نع ضوع
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 2 وأ 12 م 901 هي 03

 . ناجي أَو انا اا 55 الَظَيِذَللَرَبَم 4

 ا 88 توني أَي 2

 : نيذلا . حتفلا .ىلع ينبم ضام لعف : لدب .ةيفانئتسا : نيذلا لديف ©

 " ليي لعاف عفو لع يف حتفلا لع ينس لويس مس

 ريجَض : واولا . ةمغامجلا وارب هلاصتال مسقلا ىلع ينبم ضام لعف : اوملظ ©

 . لوصوملا ةلص «اوملظ» ةلمج ةقراف : فلألاو لعاف عفر لح يف لصعم

 «ًالوقا فوصوملل ةفص : ريغ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : الوق : ريغ ًالوق ©

 . هنم الدب هبارعإ زوجو ةحتفلاب هلثم ةبوصنم

 . لوهجملل ينبم . ”حتفلا لع ينم ام لعف : لع ةفاضالاب

ريدقت ًاناوج هيف رتتشبم ريمض لعانفلا
 ا مه وه ه

ةلص "مهل ليف» ةلمحو ماللاب رج لع ف نييئاغلا رمض !مهلو
 1( لوصوملا 

 ! . اه لحم

 يمضي هاصتال نوكسلا ىلع ينبم فام لعف : نأ . ةيبس ءافلا: اتلزئاف

 .. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع يئبم لصتم يمض ةاناو . عفرلا

 لوصوم مسا «نيذلا» و . لزنأب قلعتم رورجبو راج : اوملظ نيذلا ىلع ©

 . :ىلوالا «اوملظ» بارعإ برعت اوملظ . ىلعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 : ءامسلا نم ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ابجي : ءامسلا نم ًازجر ©

 ٠ « زجر" نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج

 زوجيو ةءيش) ) ىنعمب ةركن : ام . رج افرح : : نؤقسفي اوناك امب ©

 ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب 0 سا : اهبارعإ

 تاالهدل



 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك.. انلزنأب قلعتم رورجملاو راجلاو
 «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 ليف : وكي: امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ اوناك » ةلمجو ةقراف : فلألاو
 : واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا توبشب عوفرم عراضم

 بخ بصن لحم يف «نوقسفي# ةيلعفلا ةلمججلاو . لعاف عفر لح يف لصتم
 . «ناك»

 و 2
 راسة ءزؤو 2 رو ءاءاس وص ره

 ٠١ را الاصعب برص مَعَ ٍمِرْوَمِل سوم ومتشاذإَو 27
 دو 5-1

 ندين فوتو هَسأَقرَر نأ الرو سرك ري لح رعد

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ ةيفانتسا : واولا : ىقستسا ذإ و ©
 ىلع ينبم يضام لعف : ىقستسا .ركذا : هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم
 رج لم يف اهدعب امو «ىقستسا» ةلمجو . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا

 . ذإ دعب اهعوقول ةفاضالاب

 .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسوم : هموقل ىسوم ©
 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ىقستساب قلعشم رورجبو راج : ةموقل :

 . نينكاسلا ءاقتلال  ذإ  رخآ رسكو ةفاضالاب

 .عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلق ةيببس ءافلا : انلقف ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصّتم ريمض انا و

 :هلعافو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : برضا: رجحلا كاصعب برضا ©
 برضاب قلعتم رورجمو راج : كاصعب .تنأ : هريدقت ًابيوجو رتتسم ريمض

 ةرسكلا : مسالا رج ةمالعو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رجحلا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف «رجحلا كاصعب برضا

 الا



 0 ةريدقت يطرش فوذحمب ةقاعتم ءافلا : نم ترجفناف ©

 . ترجفتاب قلعتم رورخيو راج ” هنم . ةنكاسلا

 نونلا تفذحو ىنثم هنأل فلألاب عرفرم لعاف : ًاثيع ةرشع اتنثا ©

 ' بوصنم زيت : ًائيع ةفاضالاب رج لحم يف ختفلا ىلع ينبم : رشع . ةفاضالل ش

 ! ٠ . ةحتفلاب

 ' .عيتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ملع :قيقحت فرح :دق : سانأ لك ملع دق ©
 . ةرسكلاب رورحي هيلإ فاضم :سانأ .ةمضلاب عوقرم لعاف :لك

 ! مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا' . ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : عهيرشم ©

 1 . عمجلا ةمالع : ميملاو'ةفاضالاب رج لحم يف

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع يئثبم رمأ لعف : اولك ©

 . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 ' «اولك» ىلع ةفوطعم :'اوبرشا . فطع فرح : واولا : قزر نم اويرشاو ©

 ا . اولكب قلعتم رورجبو راج : قزر نم . اهبارعإ برعتو

 اع :ؤاولا .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل : الو هللا ©

 |. ةمزاج ةيهان : ال

 ' . لاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . لا لا

 . اوثعتب قلعتم رورجيو راج : ضرالا يف . ةقراف“: فلألاو

 , ركذم عمج اهنآل ءايلاب ةبوصنم طقف ىنعملا يف اهلماعل ةدكؤم لاح : نيدسفم ©

 ا . درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس

 دلال ا



 2 موازي هوس سو 2 لسا سل 2
 ماندو و ديالا ضر تبنت اميانل جرحي ان و 2 1١

 م ل د را

 رق لاس يار يح
 نعيمي هه 0 و 0

 8# َنوُدتنَياذ اكو اوصعاَ لَ كوت
 هب لوعفم بصن لحم يف نركسلا ىلع ينبم مسا : ذإ .ةفطاع : واولا : نإ و ©

 . ىلوالا  ذإ - ىلع ةفوطعم يأ فوذحم لعفل

 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متلق ©

 . عمجلا ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمْض

 . ءادن ةادا : اي: ىسوم اب © : ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ملع ىدانم : ىسوم

 . بصن لحم يف رذعتلل فلألا ْ

 ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : ريصن .بصن ةادأ : نل : ريصن نل ©

 نحن هريدقت ايوجو رتتسم ريمض : هلعافو ةحتفلا : : :

 ةرورجبو ماعطل ةفص :دحاو .ريصنب قلعتم رورجمو راج : دحاو ماعط ىلع ©

 هب لوعفم بصن لحم يف ؛دحاو ماعط ىلع ربصن نلا ةلمجو . ةرسكلاب هلثم

 . «لوقلا لوقم»

 «ةلعلا فرح# هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ٌعدا .ةدئاز ءاغلا : ٌعداف ©

 . تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو

 نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض ءانا و ٌعداب قلعت رورجمو راج : كبر انل ©

 ريمض : فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : كبر . ماللاب رج لحم يف

 . هقاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم

 همزج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : جرخي : اذل جرخب ©

 ل



 ' رؤرجمو راج : انل.. وه : هريدقت ًااوج رتتسم ريمض : هلعافو نوكسلا

 ' ١ اقل عدت نإ : ريدقتب يا ٠ امرشلا باوج ىنعم - جرخم - يو حرفي قاعتم
 انل جرخي كبر

 ' لوصوم مسا : امو . جرخيب قلعتم رورجمو راج : :ضرالا تبنت امم ©
 ةلمجو . لوصوملا ةلص «ضرالا تبنت ةلمج ةمضلاب عوفرم لعاف : ضرالا |. ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : تبنت .. نمب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 "نم اهب لدتسي فوذحم - جرخي  لوعفمو . لاح بضصن لحم يف ؛انل جرخي»

 . ًالكأ وأ ًائيشوأ ًاعرز يأ . مالكلا قايس

 ١ ٠ قلعتم رورجمو راج: اهلصيو اهسدعو اهموفو اهئاثقو اهلقب نم ©
 ةاهة و ةاهلقب» ىلع واولاب ةفوطعم : اهئاثقو «ام» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب

 ٠ «اهلقي» ىلع ًاضيأ فوطعم اهدعب ابو ةفاضالاب رج لمع يف لصتم ريمض
 . تينت امه» نم ًالدب ؛اهلقب نم» نوكت.نأ زوجيو . اهبارعإ اهنعيمجج برعتو
 7 . «ضرألا

 . رّيتْسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : نولدبتستا لاق ©

 لجف : نولدبتست .بيجعتلل ماهفتسا فرح : ةزمهلا .وه : هريدقت ًاناوج
 1 لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم

 ١ هب لوعفنم بصن لحم يف اهدعب امو نولدبتستأ» ةلمجو لعاف عفر لح يف
 . ؟لوقلا لوقم»

 بصت لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : ئثدأ وه يذلا ©
 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض': وه . هب لوعفم
 (ىندأ وها ةلمجو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم اوها ربخ : ىندأ

 . بارعالا نم امل لحم ال مسالا لوصوملا ةلص

 ينبم لوصوم مسا :يذلا .لدبتبستب ناقلعتم رورجبو راج : ريخ وه يذلاب ©
 . «ىندأ وه) بارعإ برعت : ريخ وه .ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
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 نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوطبها : ًارصم اوطبها ©
 . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لع يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارصم

 قلعتم رورجيو راج :مكل .لعفلاب هبشم فرح : نإ ةدئاز : ءافلا : مكل ّنِإف ©

 . عمجلا ةمالع : ميملاو . مدقم « ْنِإ) ربخب

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : ام: مكلأس ام ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متلأس . رخؤم ؛ ّنِإ» مسا بصن

 .لوصوملا ةلص «متلأس» ةلمجو . زوكذلا عمج ةمالع : ميملاو . لعاف

 . لوهجملل ينبم ضام لعف :تبرض .ةيفانئتسا :واولا : مهيلع تبرضو ©

 قلعتم رورجمو راج : مهيلع .ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . تبرضب

 فطع فرح : واولا .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةلذلا : ةنكسملاو ةلذلا ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ةلذلا» ىلع ةفوطعم : ةنكسملا

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوءاب .ةفطاع : واولا : اوءايو ©

 . ةقراف :فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 قلعتم رورجمو راج : هللا نم . اوءابب قلعتم رورجبو راج : هللا نم بضغي ©

 . اوعجرو ىنعمب «بضغ١ نم ةفوذع ةفصب

 : ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ : مهنأب كلذ ©

 بصنت فرح «نأ)ا و رج فرح : ءابلا . باطخلل : فاكلاو . دعبلل

 «اهدعب امو ّنأا نم لوؤملا ردصملاو .روكذلا عمج ةمالع :ميملاو (ْنأ» مسا

 . ءايلاب رج لحم يف

 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوئاك ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو ةقراف : فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 اله



 ' أدتببملا ربخ عفر لح يف « اوناك مهعأب ١ ةلمجو « نأ ١ رب عفر لحم يف «اوناكا
 أ ٠ 0١ . «كلذ»

  بصن لحم يف «نورفكي# ةيلعفلا ةلمجلاو نولدبتست» بارعإ برعت : نورفكي ©
 1 . «ناكلا ريخ

 : ةلالجلا ظنل هلل .نورفكي قلعتم رورج راج : نولتقيو هللا تايآب ©
 فظع فرح : واولا . ةرسكلا .: رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم مسا
 : : . اهارعإ برعتو «نورفكي» ىلع يلع ةفوطعم : نولتقي

 ! ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نييبنلا : قحلا ريغي نييبنلا ©

 : قلعتم رورجبو راج :ريغب .درفملا يف نيونتلا نع ضوع :.نونلاو ..ملاس
 ْ ةذولتف# ريم نم لاحح بصن لع يف وأ . قحب باب أ . ةولختمب
 1 . رورجم هيلإ فاضم : قحلا . نيقحم ريغ : ريدقتلا

 . ًأدتبم عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبس ةراشإ مس ذ : اوصع امي كلذ ©
 «اوصعاؤ :ةيردصم :ام . رج-فرجح : ءابل تسلل ل بلل ..ماللا

 ..:ةعامجلا واوب هلاصتالو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 : نم: لوؤملا رذصملاو ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتقم ريمض : واولا

 ريخ .عفر لحب يف «اوصع امهب) ةلمجو ءابلاب, رج لحم يف «اهذعب امو ةيردصملا ام»
 ' . مهنايصع ببسب مهيلع قحتسم كلذ ىنعمب مهئايصعب .: ريدقتب «كلذا

 بزعت «نودتعي اوناك" ةلمحو . فطع فرح : واولا : نودتعي اوناكو ©

 اهيلع ةفوظعم اهنال «نورفكي اوناك» ةلمج بارعإ

 ولا دلأي نماء نك ناعيمصلاو برص ودا 54 أاومةَنَدَِإ ١

 2 رت و ف 16 3 زو 6 و و 1 ل نع
 ٍ 86 نو 4 م1 لعلوم وودي مد أِص ]عع

 لع ينيم لوصوم مسا :نيذلا .لعفلاب هبشم فرخ: ؛ اونمآ نيذلا ّنإ ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونم أ .«ذإ» مسا بصن لحم يف حتفلا

 الاد



 . ةقراف : فلآلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب

 . لوصوملا ةلص ؛اونمآ» ةلمحو

 نيذلا» ىلع ةفوطعم : اوداه نيذلا فطع فرح : واولا : اوداه نيذلاو ©

 . اوبات يأ «اونمآ' و اهبارعإ برعتو ةاونمآ

 لع فوطعم : ىراصنلا ةفطاع : واولا : نيئياصلاو ىراصتنتلاو ©

 واولا . رذعتلل ةردقملا ةحتفلا : هبصن ةمالعو بوصنم «نيذلا»

 نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلاب ةيوصنم «نيذلا» ىلع ةفوطعم : .نيتباصلا

 . درفملا نيونت نع ضوع

 لعف : نمآ .أدتبم عفر يف نوكسلا ىلع ينبم طرش مسا : نم : نمآ نم ©

 . وه : هريدقت رثتسم ريمض لعافلاو طرشلا لعف مزج لحم يف ضام

 .ةفطاع واولا . نمآب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : رخآلا مويلاو هللاب ©

 . نمآب قلعتم رورجملاو راجلاو : ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورخم مسا : مويلا

 . هلثم ةرورجم مويلل  تعن ةفص : رخآلا :

 برعتو ؛نمآ» ىلع ةفوطعم : لمع .فطع فرح : وارلا : ًاحلاص لمعو «©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاحلاص .اهبارعإ

 ربخب قلعتم رورحيو راج :مهل .طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : مهرجأ مهلف ©

 . عمجلا ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 :اتلمحو . . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مهرجأ مهلف» ةلمجو

 ةلمجلا وهف « نإ ربخ امأ « نما أدتبملا ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف

 ًالوصوم مسا «نم» بارعإ زوجيو ... مهرجأ مهلف ... نمآ نم» ةيمسالا

 «مهرجأ مهلف» ةلمج .نيذلا «نِإ» مسا نم ًالدب بصن لح يف «يذلا» ىنعمب

 فوذحم رورجتو راج دئاعلاو "نإ» ربخ :عفر لحم يف ةلمجلاو . ةدئاز : ءافلا

 هيلإ فاضم : مهبر .ةحتفلاب بوصنم رجأب قلعتم ناكم فرظ : مّهبو دنع ©

 هلالال ]ل



 ةمالع : ميمو ةفاضالاب رجب لحب يف لصتم ريمس : الا . ةرسكلاب رورجم
 1 . عمجلا

 أدتبِم :فوخ . احل لمع ال ةيفان : ال .ةفطاع :واولا : .مهيلع فوخ الو«
 ! ةمالع : ميملاو «فوخا ربخب قلعتم رورجيو راج : مهيلع . ةمضلاب عوفرم
 . عمجلا

 , ريمض 1 : مه .اه لمع ال ةيفان : ال .ةفطاع : واولا :  نونزحي مه الو ©

 0 نونزحي . أدتبمإ عفر لحم يف لصفنم
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : وأولا ٠ ةسمخلا لاعقألا نم
 0 . 1مها ربخ عفر لحم يف «نونزحي#

 اخس كاي ران لةسفؤلا ا ذو 1

 ب ا بع لع طول يسوم احس راق ذو
 1 . اوركذا : :هريدقت فوذحع لعفل

 ريم ان 0و عقرلا ريمضب هلاصتال نركسلا ىلع ينبب ضام لمف : انذخأ ©
 | . ةفاضالاب رج لحم يف «انذخأ١ ةلمجو . لعاق عفر لحم يف لصتم

 لع ينم لصتم يخل ١ ا ١ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكقاثيم ©

 نوكت نأ زوجيو روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا
 يأ - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «مكانيتآ ام اوذخ» ةيلعفلا ةلمجلا

 . اوذح انلق

 «انذخا» ىلع ةفوطعم : انعفر .ةفطاع واولا : روطلا مكقوف انعفرو ©

 . انعفرب قلعتم ةيفرظلا ىلع برصنم ناكم فرظ : مكقوف .اهبارعإ برعتو
 ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض : فاكلا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لؤعفم : روطلا .عمجلا

 :'ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم ّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوذخ ©

 . , ةقراف : فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : و واولا

 تال



 بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مس ان : مكانمتآ ام ©
 . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ىضام لعف : مكانيتآ . هب لوعفم

 ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةان»

 ةلمجو عمجلا ةمالع : ميمو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصننم
 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «مكانيتا»

 . ةفطاع : واولا . اوذخب قلعتم رورجبو راج : هيف ام اوركذاو ةوقب ©

 رورجنو راج «هيف» و . اهبارعإ برعتو «ام اوذخ» ىلع ةفوطعم : ام اوركذا 1

 . هيف نئاك وه ام : ريدقتلاو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم

 ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : لعل : نؤقتت .مكلعل ©

 لعف : نوقنت عمجلا ةمالع : ميملاو «لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ا

 لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم

 . لعل ريخ عفر لحم يف «نوقتت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف

 اس و رق 1م م و 2 ةهراو و 4

 5 110111011101111 داماك كلكم 5

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متيلوت .ةفطاع مث : مقيلوت مش ©

 عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتم ا عقرلا ريمضب

 . متربدأ مث ىنعمب روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . لعاف

 ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ . متيلوتب قلعتم رورجبو راج : كلذ دعب نم ©

 . باطخشلل : فاكلاو . دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 فرحا مزاج ريغ طرش فرح : الول ةيفانئتسا : ءافلا : هللا لضف الولف ©

 رورجم هيلإ فاضم : هللا .ةمضلاب عوفرم ًأدتبم : لضف .«عانتمال عانتما

 ميملاو . «لضف» أدتيملا ربخب قلعتم رورجيو راج :مكيلع : هتمحرو مكيلع ©

 برعتو «هللا لضف» ىلع ةفوطعم : هتمحر . ةفطاع : واولا .عمجلا ةمالع

 باله



 ّنإوأ , ةقاضالاب رج لحع يف مضلا ىلع ينبم دئاعلا' ريمض : ءاحلا نال اهبارعإ
 . ًابوجو فوذحم «الول» ربخ

 ىلع .ينبم صقان ضام لعف : متنك . ٠ ولا بارج يف اقاو : الا متحعلا ©
 ' يف 'مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 اي اة ريكا جب ةمالحا ميملاو « ناك » مسا عفر لحم

 . اهل لم ال مزاج ريغ طرش

 : مسألا رج ةمالعو «ناك#» ريخب قلعتم رورحمو راج : نيرساخلا نم ©

 . درفملا نيوئت نع ضوع : نونلاو ٠. لاس ركذم عج هنأل

 8 يع قذر دلاقق كلان زنا ذك َنرارسَعدَعلَو 0 : 00 رس رس و ما رثور و 250 0 ور
 ذق .ءادعبالا مال : ماللا : دقل .ةفطاع :واولا : :نيذلا متملع دقلو ©

 ا مسشم اصل وكس لم ينم نيام ل متملع ا

 ا ل ادب وعقل

 ريعتلل ةفوذحملا فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا ىلع ينبم ضام لعف : اودتعا ©
 : فلألاو . لعاف عقر لع يف لصتم ريح: دالا . صامل داب اصلا
 . اه لع ال لوصوملا ةلص (اودتعا» ةلمحو 8 ةقراف

 ميلا «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج: تيسلا ِق مكنم فى

 . اودتعاب قلعتم رورجمو راج : تيسلا يف .روكذلا عمج ةمالع

 ةلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف : انلق .ةيفانئتسا : افلا : مهل انلقف ©
 . لمن لعل كس لع ينم لم ض هن_ 5 عفرلا ريمضب

 .... ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه ١ و انلقب .قلعتم رورجمو راج : مه

 معد



 لاعفألا نم هعراضم ْنأل نونلا فذح ىلع ينبم صقان رمأ لعف : اوئوك .

 . ةقراف : فلألاو «ناك مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمنخلا

 ةفص : نيئساخ . ةحتفلاب بوصنم « ناك » ربخ : ةدرق : نيثساخ .ةدرق ©

 نيونت نع ضوع : نونلاو . ماس ركذم عمج اهنأل ءايلاب ةيوصنم ةدرقل

 لوقم ٠ هب لوعفم بصن لح يف « نيتساخ ةدرق اونوك » ةلمجو .درفملا مسالا

 . « لوقلا

 وسر 2 22 200 0001

 48 يي ءاطوومو اهلخاَمو اينما الك اهل 1
 برعتو ؛انلق» ىلع ةفوطعم : انلعج : اهاتلعج ةفطاع : ءافلا : اهاتلعجف ©

 لوأ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض هاه» و اهبارعإ

 رج فرح : ماللا : امل 'لعج# لعفلل ٍناث هب لوعفم : ةريع ىلعمب : امل ًالاكت ©

 ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام) و

 فاضم :اهيدي . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :نيب : : اهيدي نيب ©

 يف لصتم ريمض ءاه» و ةفاضالل نونلا تفدحو ىنثم هلأل ءايلاب رورجم هيلإ

 ةفوذحم ةفضب قلعتم !ل» رورجملاو راجللاو اهيدي نيب نئاك وه امل : ريدقتلاو
 . 1 ًالاكنا نم

 «نِيِب ام) ىلع ةفوطعم : فلخ ام : اهفلخ ام .ةفطاع راولا : اهقلخ امو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و اهبارعإ برعتو

 برعتو ؛ ًالاكن» ىلع ةفوطعم :ةظعوم . والا : نيقتملل ةظعومو ©

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو موب وام روج راج : نيقتملل .اهبارعإ
 . هتكرح درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم. عمج

 ١م
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 لاَ اور ادن 60 2 بأذن أ مك ندير 0 11/
ّ 1 ْ 

 . © َيِلهجبأ منك نأ طب ذوع

 .لحم ف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ ةفطاع : واولا :: ىسوم لاق نإو ©
 ينبه ضام :لعف : لاق . اوركذا : هريدقت فوذحم لعفل:هب لوعفم بصن
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسوم . حتفلا ىلع

 : ٠ . «ذإا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «ىسوم لانق» ةلمجو

 ٠ ,ىلع. ينبم لصتم ريمض : ءاطاو . لاقب .قلعتم رورجيو راج : هدا نإ هموقل ©

 ': ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم فرح : نإ .ةفاضالابارج لحم يف رسكلا

 ًأبضن لح يف اهذعب امو «هللا َّنإ» ةلمجو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم نإ مسا

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم

 رج قاتم سف : لعاقلاو ةملاب عيفرم عوافس لحف: نأ ميرباي ©

 ةلمجلاو . ايصان يردصم فرح : نأ : روكذلا عج ةمالع : ميلا

 : . «:ْنِإ) ربخ عفر لحم يف «مكرمأي# ةيلعفلا

 اهلأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : ةرقب اوحبذت ©
 ؛: فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسنمخلا لاعفألا نم

 :يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف اهالت امو «نأ» نم لوؤملا| ردصملاو 8 ةقراف

 بوصنم هب لوعفم : ةرقب . مكرمأيب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةرقب حبذب

 :١ . اوحبذتب ةحتفلاب

 ريمسم : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©
 ا . ةقراف : فلألاو . لعاف مفر لحم يف لصتم

 عراضم لعق. :انذختت راكنالا ديفت ماهفتسا ةزمه :'ةزمملا : ًاوزه انذختتأ ©
 يمض هانا و تنأ 8 هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم

 ادمآ5



 يأ ًاوزه . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 انذختتأ» ةلمجو . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : انب ءيرهتستأ

 . ؛لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف «ًاوزه

 رتتسم ريمض :لعافلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لاق : هللاب ذوعأ لاق ©
 ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ذوعأ وه : هريدقت ًانوج

 مسا : ةلالجلا ظفل . رج فرح : ءابلا : هللاب . انأ : هريدقت ًابوجو رتتسم

 ةلمجو ذوعأب قلعتمرورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب ميظعتلل رورم

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «هللاب ذوبعأ»

 نأب بوصنم صقان عراضم لعف :نوكأ .ةبصان ةيردصم ةادأ :نأ : نوكأ نأ ©

 ردصملاو .انأ :ةريدقت ًابوجو رتتسم ريمض :اهمساو .ةحتفلا :هبصن ةمالعو
 . «ينوك نم» يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف اهالت امو «نأ» نم لوؤملا

 ايلا : مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيلهاجلا نم ©

 رورجملاو راجلاو . درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو ملاس ركذم عبج هنأل
 . ذوعأب قلعتم «ينوك نم»

 لبا را سام لوفَص 0 م
2 1 11 
 نوما" ا كل نب ناو

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف: اولاق ©

 . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 ريمض : لعافلاو ةلعلا فرح . هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اذل عدا ©

 . عداب قلعتم رورجيو راج : انل . تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم

 رج لح يف لصتم ريمض : فاكلاو . ةحتفلا بوصنم هب لوعفم :. كبر ©

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف كبر انل عدا» ةلمجو . ةفاضالاب

 كك قويطتلا



 نوكسبلا : همزج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم عاضم لعف : انل نيبي ©

 .نيبيب قلعتم رورجمو راج :انل .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتشم ريمض لعافلاو

 يه . ماذقم ربخ عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم ماهفتسا مسا : ام: يه ام ©

 امل ةيمسألا ةلمجباو رخؤم ادعم عفو لل يف حشفلا لع ينبس لصفتم ريم

 . «نيِبي) لعفلل هب لوعفم:بصن لحم يف «يه

 رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق : لوقي هنإ لاق ©

 لصتم ريمنض : ءاغاو لعفلاب هبشم فرح : نإ : نإ . وه هريدقت ًازاوج
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :لوقي . «نإ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 «لونقي ةيلغفلا ةلمجلاو . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم :ريممض : لعافلاو

 لوقم# هب لوعفم بصن لحم يف «لوقي هنإ) ةلهجو انإ» ريخ عفر لحج يف
 ْ 1 . «لوقلا

 لع ينم لصتم ريبسف اما لعفلاب هبشم فرح : نإ : ةرقي اهنإ ©
 : '. ةمضلاب عوفرم « نإ رب ريخ :ةرقب . «ْنِإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا
 ٠ . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «ةرقب اهنإ»

 ةعوفزم ةرقبل ةفص : ضراف . احل لمع ال ةيفان : ال : ركب الو ضراف ال ©
 'برغتو ؟"ضزاف الا ىلع ةفوطعم ركب ال ةفطاع : واولا . ةمضلاب اهلثم

 | , هيتف الو ةئسم ال ىنعمب ركب ريغو ضراف ريغ يأ . اهبارعإ

 '. ىتعمب يه : هريدقت فوذحم أدتبملل ةمضلاب عوفرم ربخ : كلذ نيب ناوع ©

 وهو ناوعب قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : نيب . نسلا يف طسو
 .. ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ : كلذ .فاضم

 بضن لحم يف «كلذ نيبال ةلمجلا هبشو . باطخلل :فاكلاو .دعبلل : ماللا

 . ركبلاو ضرافلا يأ . لاح

 'نأل نوثلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولعفا . ةيفانتسا : ءافلا : اولعفاف ©
 !لعإف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 1 1 . ةقراف : فلألاو

 بم



 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؛يذلا» ىنعمب لوصوم مسا ام: نورمؤت ام ©
 امال ةلمحو هنورمؤت : ريدقتلاو «نورمؤت» لعفلل مدقم هب لوعفم بصن

 . «اولعفا» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف «مكرومأم» ريدقتب «نورمؤت
 نم هنأل :نونلا توبشب عوفرم . لوهجملل ينبم عراضم لعف :نورمؤت

 ام نوكي وا لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفالا

 ْ . رورجملاو راجلا فذحف . هب نورمؤت

 دو ظوو اس رس هرروو سن 2 مواغا 12 [سو وك
 2و قاف رص ربات لوصي طن لاق اهمولام النسب كيران عد اا

 نو فام ك0
 ةميركلا ةيآلا يف اهبارعا قبس : ام انل نييب كبر انل عدا اولاق ©

 .ةقباسلا +

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه» و : ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتيم : اهثول ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف :

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : ةرقدي اهنا لوقي هنإ لاق ©

 | عئاف . ةمضلاب اهلذع ةعوفرم ةرقبل ةفص : ءارفصم : اهنول عقاف ءارفص ©

 لعاف : اهنول .ةمضلاب عوفرم ةرقبل ةيناث ةفص نوكي نأ زوجو ءارفصل ديكوت

 رج لحم يف لصتم ريمض ةاه» و ةمضلاب عوفرم ؛عقاف# لعافلا مسال

 . ًارخؤم أدتبم «اهنرل» و . ًامدقم ًاربخ «عقافا برعت نأ روجنو . ةفاضالاب

 . ةرقبل ةفص عفر لحم يف «اهنول عقاف) ةيمسالا ةلمجلاو

 رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نيرظانلا رسسق ©:

 ركذم عمج هّنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيرظانلا .يه : هريدقت ًازاوج

 «نيرظانلا رست» ةلمجو . درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ماس
 . «بوصأ» ةفصلاو . لاح بصن لحم يف وأ . ةرقبل ةفص عفر لحم يف
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 ةبآلا نع ةرركم ةميرك ةيآ : ىه ام انل نيبي كير انل عدا اولاق ©

 . اهبارعإ برعت . . . نيتسلاو ةنماثلا

 «ذإل مسا : رقبلا .لعفلاب هيشم فرح نإ : انيلع هباشت رقبلا نإ »

 نا ريخ خفر لح يف 'انيلع هباشتا ةيلعفلا ةلمجلاو . وه : وه : هريدقت ًااوج

 . عيمجلا ىنعمب , رقبلا نأل لعفلا رّكذو . هباشتب قلعتم رؤرجيو راج : انيلع

 ينبع لصتم ريمض هاناو . لعفلاب هبشم فرح : ان .ةيفانتسا : رارلا :.اًنِإ و ©
 اا ا . ل مسا بسن لع يف نركسلا لع

 :حتفلا, ىلع ينبم ضام لعف : ءاش .  مناج طرش فرح : | : هللا ءاش نإ ©

 ةلمجو . ةملضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . رشلا لمف منج لع يف

 فوذحم طرشلا باوجو . بارعإلا نم امل لح ال ةيضارتعا «هللا ءاش نإ

 ا . ,قايسلا هرسفي ردقم

 اواولاب عوفرم « ّنإ) ربخ نودتهم . ةقلحزملا  ديكوتلا مال' ماللا : نودتهمل ©

 ّْ . درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل

00 

 اهيايف دا لسن تزل اوتاأ ارسل نيس دل رس ملوي ال ٠/١

 © اشيا وذاك هناك قلتو
 . نيتسلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : ةرقب اهنإ لوقي هنإ لاق ©

 مك



 اهلثم ةعوفرم ةرقبل ةفص : لولذ .ةيفان : ال : ضرألا ريثت لولذ ال ©

 ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : ريثت .ةمفلاب

 «ضرالا» و ةريثم ىنعمب لولذل ةفص عفر لحم يف اريثت» ةلمجو .يه :ةريدقت

 . ضرالا ريثت ال ىنعمب وأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 : يقست . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال .ةفطاع : واولا : ثرحلا يقست الو ©

 رتتسم ريمض : لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم عراضم لعف
 :ىنعمب لولذل ىرخأ ةفص عفر لحم يف «يقست» ةلمجو .يه :هريدقت انا .:

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ثرحلا . ةيقاس

 .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةرقبل ةيناث ةفص : ةمّلسم : اهيف ةيش ال ةمّلسم ©

 اهدلج نول فلاخي اهنول ىنعمب : هيش 4 نأ" لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال
 راج : اهيف . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم سنجلل ةيفانلا 2ال» مسا يهو

 نأ زوجيو دوجوم وأ نئاك : هريدقتو فوذحملا «ال)» ربخب قلعتم رورجبو

 . فوذح أدتبلل ًاريخ «ةمّلسم» نوكت

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . ةقراف ::فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم تئجب قلعتم نامز فرظ : قحلاب تثج نآلا ©
 : ءاتلاو عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تئثج .. صن

 رورجبو راج : قحلاب . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم .ريمض

 لوقم»# هب لوعفم بصن لحم يف «قحلاب تئج نآلا» ةلمجو تئجب قلعتم
 . لاح بصن لحم يف «قحلاب تئج» ةلمجو «لوقلا

 ريمض ةاه» و ةاولاق» بارعإ برعت : اهوحبذ .ةيفانثتسا : ءافلا : اهوحبزف ©

 . لعفلاب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ضام لعف : اوداك .ا لمع ال ةيقات : ام .ةفطاع :واولا : اوداك امو ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان

 .هيلع توعنملا ةلالدل «قحلاب تثج نآلا» يف تعنلا فذحو .«داك» مسا عفر

 . نيبملا قحلاب تتج يأ

 مالا



 ':واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هّنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نولعفي ©
 بضنا لحم يف «نولعفي) ةيلعفلا 1 ةلمججلاو لعاف عفر لحم 3 زصتم ريمض

 .٠ ءاجرلا ىنعم ىلع لدي. ةيراقملا لاعفأ ' 2 وهو هداك» رسخ

 8 201 رار نعاقاعتال
 لوعفم بصن لع يف نوكسلا لع ينبم مسا : ! .فطعإ فرح : ,واولا : ذإ و ©

 . ا هريدقت فوذحم لعفل هب

 نوكسلا ىلع ينبم شام لعف : متلتق : اهيف متاراداف ًاسفن متلتق ©

 لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ؛..ةفاضالاب رج لح يف «متلتق» ةلمجو . عمجلا ةمالع : ميملاو لعاق عفر
 «متلتق» ىلع ءافلاب ةفوطعم : متأراداف . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاسفن

 . متعزانت : ىنعمب . متأراداب قلعتم رورجمو راج : اهيف :. اهبارعإ برعتو

 ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : واولا : جرخم هللاو ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : جرخم

 هب لوعشم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: مقنك ام ©

 هلاصتإل نوكسلا ىلع .ينبم صقان ضام لعف : متنك .«جرخم» لعافلا مسال

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحبملا عفرلا ريمضب

 فوذحت ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو .«ناك» مسا

 . هلومتكت متنكام : ريذقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 :واولا.. ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضبم لعف : نومتكت ©

 اج ريخ بصت لخ يف «ذومتكتا ةلجو - لاف عفو لح يف لصتم ريمسخ

 8 فيقواك دينا 2 1 20

 ١ ا ا
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 .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هويرضا ©

 بصن لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و هوبرضاب قلعتم رورجبو راج : اهضعبب ©

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف «اهضعبب هوب رضا » ةلمحو ةفاضالاب

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ رج فرح : فاكلا : كلذك ©

 اتعن بصن لحم يف ختفلا ىلع اينبم نسا «فاكلا» بارعإ زرجيو ةفاضالاب

 : فاكلاو . دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف «اذا و فوذحم ردنصمل

 . باطخلل

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يحي : ىقوملا هللا يبحي ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 برعيو «ييحيا ىلع فوطعم عراضم لعف:: يري .ةفطاع : واولا : مكيريو ©

 لصتم ريمض : فاكلا . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : هلعافو هبارعإ

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . لوأ هب لوعفم بصن لحب يف

 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : هتايآ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . ملاسلا ثنؤملا

 بصني 4 ْنِإ) تاوخا نم لعفلاب هبشم فرح : لعل : نولقعت مكلعل ©

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ربخلا عفريو مسالا

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نولقعت .عمجلا ةمالع : ميملاو «لعل» مسا

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل

 . «لعل» ربخ عفر لحم يف «نولقعت» ةيلعفلا ةلمجلاو

 مة



 ا قت انفك ون ةتيئانلا تقدمت 7: م كا ركع ريب درا وفل و هو
 طي اهني هن كاوا اند نْوَيْوتَخ 11 ينو نو رجالا ةئييرجمتم ال ه- 7 20 0000 ا

 2 رح

 ٠ 0 تولَمَسَع علي سِسأ مَ امو هم زي حنه
 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :تسق .ةفطاع : مث : مكيولق تسق مث ©

 ءات ':: ءاتلا . نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذحو رذعتلل ةفوذحملا فلألا ىلع
 ' لضتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : 'مكبولق . . ةنكاسلا ثينأتلا
 رركذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 لع ينس اش سا اذ .تسنب قلعت ردو راج : كلذ دعب نم ©
 باطخلل : فاكلاو . دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 يف عقلا لع ينم لصتم ريس : يه ةيلاح ٠ ءافلا ةراجحلاك يهف ©
 ٠ فرخ فاكلاو أ ًادتبلا ريخب قلعتم رورجمو راج : ةراجحلاك .ًادتبم عفر لحم
 | «يه» ربخ عفر لحب يف حتفلا ىلع اينبم «لثم» ىنعمب [بسا نوكت وأ . هيبشت
 وأ. لاح بصن لحم يف ةلمجلاو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةراجحلاو
 مهولق يأ . بارعإلا نم اه لح ال ةيئادتبا ةلمجلا وأ:ةيفانئتسا : ءافلا
 ' . ةيساق يأ ةبلص

 ةراجحلاك يف فاكلا ىلع فوطعم مسا : دشأ .ةفطاع وأ : ةوسق دشأ وأ ©
 . فؤذحم أدتبمل ًاربخ : هبارععإ زوجيو . فرصلا نم عونم وهو ةمضلاب عوفرم
 . نايبلا ىلع وأ ةحتفلاب بوصنم زييمت : ةوسق . يه : هريدقت

 نم ٠ .. لعفلاب هبشم فرح : نإ . ةيفانثتسا : راولا : ةراجحلا نم نإ و ©
 . مدقملا « نإ ربخب قلعتم رورجمو راج : ةراجحلا

 ١ هيّذلا» ىنعمب لوضوم مسا : ام ةقلحملا ماللا يهو ديكوتلا مال : ماللا : امل ©
 . رخؤم ؛ َّنا» مسا بصن لح: يف نوكسلا ىلع ينبم



 رورجمو راج : هنم .ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : راهنألا هنم رجفتي ©:

 هنم رجفتي' ةيلعفلا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : رامنالا .رجفتيب قلعتم
 . لوصوملا ةلص : «رابنالا

 نا» ىلع ةفوطعم : ققشي امل اهنم َّنِإ .ةفطاع : وارلا : ققشب امل اهنم ّنإو ©

 ًازاوج رتتسم ريمض «ققشي» لعافو . اهبارعإ برعتو 'رجفتي امل ةراجحلا نم
 . «ديدشتلا لصحف ًاراصتخا ءاتلا تفذح ققشتي» لصألاو.. وه : هريدقت

 . اهبارعإ برعتو «ققشي» ىلع ءافلاب ةفوطعم ةلمجلا : ءاملا هنم جرخيف ©:

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ءاملا .جرخيب قلعتم رورجمو راج :هنم ْ

 َنِإو) بارعإ برعي : هدعب امو . ةفطاع : وارلا : طبهب امل اهنم ّنإو ©.
 . 1ققشي امل اهنم

 ظفل هللا . ةيببس : نمو . طبهيب قلعتم رورجمو راج : هللا ةيشخ نم ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحب هيلإ فاضم : ةلالجلا

 هللا . ' سيل » لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانغتسا : راولا: لفاغب هللا امو ©

 دئاز رج فرح : ءابلا : لفاغب . ةمضلاب عوفرم «ام : مسا : ةلالجلا ظفل

 هللا سيلو : ريدقتلا . الحم بوصنم ًاظفل رورجي «ام» ربخ : لفاغ . ديكوتلل

 . ًالفاغ

 ىلع ينبه لوصوم مسا «اما و رج فرح «نع» نم ةبكرم : نولمعت امَع ©

 لعف : نولمعت . لفاغب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف نوكسلا

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم

 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص ؛« نولمعت»

 «ام# نوكت وأ هنولمعت امع : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا برصنم

 . مكلمع نع ريدقتلا . ردصم ليوأتب اهدعب امو امو . ةيردصم

 ةاا
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 :نوعمطت ةدئاز : ءافلا .اهل لحال م اهثتسا فرح ::ةزمهلا : نأ نوعمطتفأ ©

 واولاو : ةسمخلا لامقألا نم هن نونلا توبثب عورفرم عراضم لعف
 1 .:بصنو ةيردصم فرخ : نأ : لعاف' عفر لحم يف لصتم

 هنألا نونلا فذح : هبضن ةقالغو نب بروتضتم عاضم لعف : مكل اوئمؤي ©
 ؛: ٍفلألاو :لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسئمخلا لاعفألا نم
 «نأاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو اونمؤيب قلعتم رورجمو راج : مكل .ةقراف
 : ريدقتلا . فوذحم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتبأ اهالت امو ةيردضملا

 . نوعمطتب قلعتم رورجملاو راجلاو. مكل مهناهيإ يف وأ مكل مهاعيإب
 |: نأك . قيقحت فرح : دق .ماهفتسالا باوج يف ةعقاو : واولا : ناك دقو ©

 . حتفلا ىلع ينبم صقان نضام لعف
 ةمهلا و ينأيب رج فرح : نم .٠ ةمضلاب عرفرم «ناكا مسا : مهنم .قيرف ©

 نم ةفوذحم ةفصب قلعشم رورجملاو راسجلاو نمب رج لح يف نيئاضلا ريمسم
 . «قيرف»

 أ ةلجو « نوعمطت » بارعإ برعت : نوعمسي : هللا مالك نوعمسي ©
 : . ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم .: مالك . «ناك» ربخ بصن لح يف «نوعمسي»
 .. ةربكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم مسا :ةلالجلا ظفل هللا

 ءاملاو اهبازعإ برعتو «نوعمسيلا ىلع مكب ةفوطعم : دعب :نم هئوفرحي مث ©
 قلعتم روزجمو راج ': دعب نم . هب لوعفم بصن لحب يف لصتم ريمض
 0 1 . نوفرحيب

 ' لحم يف : اهدعب امو كاما نم لوؤملا ردصملاو . ةيردصم : ام: هولقع ام ©
 . ةغامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف .: هولقع .ةفاضالاب رج

 ب ةكا



 بصن لحم يف لصتم ريمض : ءاهلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 0 ع

 .أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه ةيلاح : واول ارلا : نوملعي مهو ©

 ربخ عفر لحم يف «نوملعي ةيلعفلا ةلملاو «نوعمطت» برعت : نوملعي

 . لاح بصن لحم يف «نوملعي مه» ةيمسالا ةلمجلاو «مه2 أدتبملا

 مفرح )اك ييشالا راهن الخ اةاهاتماهآ 6م اكو ١"
 8 نوم عوام كما حشا

 نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ .ةيفانتتسا : واولا : اذإ و ©

 . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم

 واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا لع ينبم ضام لعف : اوقل ©.

 . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةعاجلا >

 . « ذإ» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لح يف « اوقلا ةلمجو

 لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اونمآ نيذلا ©:

 واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم يضام لعف :اونمآ .هب

 . لوصوملا ةلص ءاونمآ» ةلمج . ةقراف : فلألا . لعاف عفر لحن يف لصعم

 عناج ريغ طرش باوج : ةلمجلاو «اونمآا بارعإ برعت : اولاق : اًشمآ اولاق ©
 و . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اًنمآ .اخل لح ال

 هب لوعفم بصن لحم يف «انما» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هان»

 . «لوقلا لوقم»

 لع ينبم ضام لعف : الخ . اهبارعإ قبس : اذإ .ةفطاع : واولا : الخ اذاو © :

 ١ . رذعتلل فلآلا ىلع ردقملا حتفلا

 لصتم ريمض :ءاحلا .ةمضلاب عوفرم لعاف :مهضعب : ضعب ىلا مهضعب ©

 - ةاكل



 : ضعب ىلا .روكذلا عمج ةمالع :ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم
 . ةفاضالاب رج لحع يف «مهضعبل الخ» ةلمجو .الخب قلعتم رورجتو راج

 اهل لمت ال ماهفتسا فرح :ةزمهلا .اهبارعإ قبس :اولاق : مهنوثدحتأ اولاق ©
 'لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف :مهنوئدحت .بارعإلا نم
 ؛يف لصتم ريمض :ءاهلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمشخلا
 لح يف «مهنوثدحتأ» ةلمجو . عمجلا ةمالع :ميملاو .هب لوعفم بصن لحم
 0 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن

 .لوؤملا ردضملاو . ةيردصم : ام .رج فرح : ءابلا : مكيلع هللا حتف امب ©
 ' + ثدحتب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم .يف :: اهالت امو "ام نم
 . ةمضلاب عوقرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حتف
 , راجن : مكيلع .بارعإلا نم اهل لح ال يفرح لوصوم ةلص ؛هللا حتف# ةلمجو
 , ًالوصوم سا ءام» نوكت وأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو حتسفب قلعتم رورجمتو
 ؛ ال يمسا لوصوم ةلص «هللا حتف» ةلمجو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع اينبم
 . ةحتف : ريدقتلا لحملا بوصنم ريمض لوصوملا يلا دئاعلاو اه لح

 : مكرجاحي . رج فرح يهو ليلعتلل يك مال : ماللا : هي مكوجاحيل ©
 ' فذح : هبصن ةمالعو ليلعتلا مال دعب ةرمضم نأب بولصنم عراضم لعف
 . لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض : واولا . ةسمدلا لابعفألا نم هنآل نونلا
 : ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتتم ريمض : فاكلا
 ْ ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا نأو روكذلا عمج ةمالع
 . مكوجاحيب قلعتم رورجمو راج.: هب . نوثدحتب قلعتم رورجملاو راجلاو

 فاضم :مكبر .ةحتفلاب بوصنم مكوجاحيب قلعتم ناكم فرظ : مكبر دثع ©
 ' لصتم ريمض فاكلا . ةرسكلا هرجلا ةمالعو ةفاضالاب: ميظعتلل رورجم هيلإ
 1 .. روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 1 . ةينيزت ةدئاز : ءافلا .ماهفعسا ظفل يف خيبوت فلأ : فلألا : نولقعت الفأ ©
 نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولقعت .اه لمع ال ةيفان :ال
 ْ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاغفألا

 هما
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 : ال .ةدئاز : واولا .ماهفتسا ظفل يف خيبوت فلأ : فلألا: نوملعيب الوأ ©

 نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي . ال لمع ال ةيفان

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفألا

 "نأ" مسا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم فرح : نأ : ملعب هللا نأ «

 : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ش

 ربخ عفر لحم يف «ملعي» ةيلعفلا ةلمجلاو . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض
 لعفلل هب لوعقم بصن لحم يف اهدعب امو «ملعي هللا ْنأا ةلجو ؛نأ»
 . «نوملعي»

 ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نونلعي امو نورسي ام ©

 بارعإ برعت : نورسي . «ملعي» لعفلل هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا

 لوصوملا ىلإ دئاعلاو . امل لحم ال لوصوملا ةلص «نورسي# ةلمجو «نوملعي»

 هنورسي ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم ًاراصتخا فوذع ريمض

 «نوزسي ام» ىلع واولاب ةفوطعم نونلعي امو مهسوفن يف هنهمتكي ام : ىنعمب

 . اهبارعإ برعتو

 4 َدوظيدِإ مه نو نام د بتكحلا تزال وف متو م ا/ىم ْ

 مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : مهنم . ةيفانتسا : واولا : نويمأ مهثمو ©

 : نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوقرم رخؤم أدتبم : نويمأ .فوذحم

 زوجيو . روكذلا عمج ةمالع ؟«مهنم ١ يف ميملاو . درفملا نيونت نع ضوع
 . ًالاح بصن لحم يف : هدغب ةلمجلاو . ةيلاح : واولا بارعإ

 عراضم لعف : نوملعي . اه لمع ال ةيفان : ال: باتكلا نوملعي ال ©

 يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم

 «نويمأ» فوصوملل ةفص عفر لحم يف ؛نوملعي ال١ ةلمجو . لعاف عقر لحم

 . بوصنم هب لوعفم : باتكلا

868 



 ؛ ام ألا : ىنعمب عطقنم ىشتسم : َنامأ .ءانثتسا ةادأ : إل :! : ْنإو ّينامأ الإ ©
 , : نإ .ةيضارتعا نوكت نأ زوجيو ةيفانثتسا :واولا : ْنإو ّنامأ .نم هيلع مه

 . هام» ىنعمب ال لمع ال ةيفان وأ اهل لمع ال ةففغ

 قيقحت فرح :الإ .أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض :مه : نوئظي الإ مه ©

 يف «نوتظي» ةيلعفلا ةلمجلاو «نوملعي» :بارعإ برعت : نوئظي . يفنلا دعب
 . «مهدا أدتبملا ريخ عفر لحم

 هوب اهلهم ننال انؤوتَي بير بكا ويكي و 4 ١ مر ياخ ا ولو راع 9 م ري
 42 نوي مط لبو هب تيكا كلو دي ًّ و مر كح 2

 نم ةبيرق ةملكلاو . ةمضلاب عوفرم ادم : ليو .ةيفانثتسا : ءافلا : ليوف © '
 . متهج يف اول مسا اهنأ لع ثرسف دقو . ةنرصلا

 رج لع يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا نيذلا رج فرح : مالل
 1 . «ليو) أدتبمللا ربخب قلعتم : ورا راو ول

 ةسشلا نامفألا نم هل نونا توبثب عضرم عراضم لمن : باتكلا نوبقكي د ©

 ' ال لوصوملا ةلص «نوبتكي" ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض 1 واولاو

 ا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا . امل لحم

 / : وج ةمالعو ءابلاب رورجم مسا ١ يديأ . رج فرح : ءابل : مهيدنأب ©
 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : : ءاملا للا الا ىلع ةردقللا كلا
 أ . نوبتكيب قلعتم رورجملاو راحلاو روكذلا عمج ةمالع : ميملاو

 ؛ «نربتكي» ىلع ةفوطعم : نولرقي .فطع فرح : مث: اذه نولوقي مث ©
 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع. ينبم ةراشإ مسا :.اذه .اهبارعإ برعتو

 ظفل هللا .. ءاذه» أدتبملا ربخب قلعتم رورحبو راج : دنع نم : هللا. دنع نم ©
 ةلمجلاو:ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رؤرحب مسا : ةلالجلا
 ا : «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف ؛هللا ذنع نم اذه» ةيمسالا

 هك



 عراضم لعف : اورتشي .رج فرح يهو ليلعتلا مال : ماللا : هب اورتشيل ©

 نم هنأل نونلا فذح : ةبصن ةمالعو ليلعتلا مال دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم
 .ةقراق : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمفملا «ْنأ»و
 . اورتشيب قلعتم رورجمو راج : هب . نولوقيب قلعتم رورجملاو

 ةبوصنم ةفص : ٌاليلق . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًانمث : ًاليلق ًائمث ©

 . ةحتفلاب

 رورجيو راج :مهل .اهبارعإ قبس :ليو .ديكأتلل ةيفانئتسا : ءافلا : مهل ليوف ©

 . عمجلا ةمالع : ميملاو . فوذحملا ؟ليو» ريخب قلعتم

 رج فرح نم : هلصأو . ليوب قلعتم رورجمو راج : مهيديأ تبتك امم ©

 ضام لعف :تبتك .نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا 4ام» و

 ةلص «مهيديأ تبتك» ةلمجو ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتال حتنفلا ىلع ينبم

 : ءاحلا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف :مهيديأ .لوصوملا

 . عمجلا ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ْ

 ىلع فوطعم : اهدعب امو ةفطاع : واولا : نويسكبد امم مهل ليوو ©

 برعتف !نوبسكيا ةلمج امأ . اهبارعإ برعيو !مهيديأ تبتك امم مه ليو»

 . «نوبتكي» بارعإ

 ناد هَلآد نع جعل ةدوُذحَم مي اا اولا ٠ 2 19 رب 2و يارس هذ ير 1

 © نوع ممل 2 عامل
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق .ةيفانئتسا : واولا : اولاقو ©
 . اف فنألو لعاف ع لع يف لصتم ريمصغ ؛ وول ٠ ةمابجلا 1
 بوصتم عراضم لعف : سمت . لابقتساو بصنو يفن ةادأ : انّسمت نل ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و ةحتفلا : هبصن ةمالعو
 . هب لوعفم

 لاة 



 : هب لوعفم بصن لحم يف ةرانلا انسمت نل» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : راثلا ©
 1 . «لوقلا لوقم»

 | بوصنم ًالإب ىنتسم : ًامايأ : ءانئتسا ةادأ : الإ : الإ : ةدودعم ًامايأ لإ ©

 1 . ةحتفلاب ةبوصنم ًامايأل ةفص 1 ةدودعم . ةحتفلاب

 مام
 دارا تفذبخ . لوق : هلصأو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : متذختأ لق ©

 ' فلآ. : فلألا . تن تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : ٌلعافلاو . ًافيفحت

 ل ةلاصتال ةوكسلا لح يني نوم لعق < متذخت ير ديف ءاهتسا

 . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض : ءاتلا . كرحبللا عفرلا

 : . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو

 ظفل هللا :فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم متذختاب قلعتم ناكم فرظ : هللا دنع ©

 لا ا . ةرسكلا : رجا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم : ةلالجلا

 لحم يف «ادهع هللا دنع متذختا# ةلمجو . ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : ًادهيع ©

 ش . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن
 , ةقوبسم لابقتساو بصنو يفن ةادأ : نل .طرش باوج يف ةعقاو : ءافلا : نلف ©

 نإ : هريذقت فوذحمب ةقلعتم ةلمجلاو '. طرشلا باوج يف ةعقاولا ءافلاب

 ش : . هدهع هللا فلخي نلف ًادهع هللا دنع متذختا

 , ةحعفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عياضم لعف : فلخي : هللا فلخي ©

 : . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل

 . فطع فرح وهو ماهفتسا ةزمهب قبس لصتم فرح. : مأ : نولوقت مأ ©

 :واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف :نولوقت

 7 .٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 للعب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا .رج فرح : ىلع : ال ام هللا ىلع ©

 ٠ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةرسكلا :رجلا ةمالعو

 ١ نولوقتب قلعتم رورجملاو راجلاو اه لمعال ةيفان :ال .هب لوعفم

 ةم



 ةلص «نوملعت ال» ةيلعفلا ةلمجلاو «نولوقت# بارعإ برعت : نوملعتق ©

 فوذحم ريمض لوصوم لا ىلإ دئاعلاو . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا

 . هنوملعت الام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 مصاول و اك و امد د امو ذأ تتار كسل تتصل سرس :

 نوح اف مضر ِء طخ طلح ةَقْيَس بسكن عب ١ ١/

 : نم .باجيالا هب دصقيو يفنلا دنع هب باجي باوج فرح : لب : نم ىلي © :
 . أدتبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا 1

 . طرشلا لعف مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعن : ةئيس بسك «©

 بوصنم هب لوعفم : ةئيس .وه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو

 . ةحتفلاب

 ضام لعف «بسك» ىلع فوطعم : تطاحأ .ةفطاع : واولا : هم تطاحأو ©

 رورجمو راج : هب . اهل لم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات :ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم !

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : ةئيطخ ©

 رسكلا ىلع يئبم ةراشإ مسا : ءالوأ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : كئلوأف ©

 . باطخلل فاكلاو . أدتبم عفر لحم يف

 : رانلا '. ةمضلاب عوفرم «كئلوأ » أدتبمللا ربخ : باحصأ : راثلا باحصأ ©

 ادتبملا ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف : اتلمجو ةرسكلاب هيلإ فاضم
 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةرانلا باحصأ كئلوأف» ةلمجلاو 1نم»

 . مزج لع

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : نودلاخ اهيف مه ©
 ؛مه» أدتبملا ربخ : نودلاخ .«مه» ربخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . أدتبم

 ةلمجو . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم
 . لاح بصن لحم يف «نودلاخ اهيف مه»

 ل848



3 5-7 

 9 08ه نوئي حبو رم ةكجا حض كو تحل كعك هكر ايو 5

 : حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .ةينفانئتسا : الا: اونمآ نيذلاو ©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ .أدتبم عفر لحب يف
 ا لجو ةقاح ب فلا عاف عفن لع ىف لصخم يمض : واولا

 . لوصوملا

 ش «اونْآ» لع ةفوطعم : : ارلمع .ةفطاع : ؤاولا : تاحلاصلا اولمعو ©
 : ةجتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعقم : *تاخلاصلا . اسارعإ برعتو

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل

 كّئلوأ) بارعإ برعت : نودلاخ اهيف مه ةنجلا باحصأ كئلوأ ©
 ٍ . ةقباسلا ةيآلا يف «نودلاخ اهَيف مه رانلا باحصأ

5 

 . قرشا ى ذو انسب يدل واو هم دوم 100 عك 1
 ؛ كيلا ةرلَصلأأ ا وماكو '؟ نبكحاتاَو ياو

 > ومش أوكل دل
 | ىلع ينبم مسا ::ذإ .ةيفانثتسا : واولا : ذإ و ©

 . اوركذا : هريدقت فوذحم لعفل

 هاتف و. عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قاثيم انذخأ ©
 هب لوعفم : قاثيم . لعاف عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لصتم ريمض

 . ذإ دعي اهعوقول ةفاضالاب رج لح يف ؟انذخألا ةلمحو . ةحتفلاب بوصنم

 كك ل



 ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : ينب : ليئارسإ .يثب ©
 ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ليئارسإ . ةفاضالل هنون تفذحو ملاسلا

 . ةمجعلل فرصلا نم عونمت هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا : هرج ةمالعو

 ال نأ : هانعم ليقو . يهنلا ىنعم يف رابخالا ديفت ةيفان : ال : نوديعت ال ©

 عراضم لعف : نودبعت .«نودبعت# لعفلا عفر «نأ) تفذح الف : اودبعت :

 لحم يف لصتم ريمض : واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثي عوفرم

 . لعاف عفر

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصتم هب لوعفم : هللا .. اه لمع ال رصح ةادأ : هللا الإ ©
 . اه لحم آل « ةيريسفت «هللا الا اودبعت ال نأ» ةلمجو 1

 نونسحتو : ريدقتب اهدجب امو ةفطاع : وارلا : ًاتاسحإ نيدلاولابو ©

 رورجبو راج : نيدلاولاب . ًاناسحإ نيدلاولاب اونسحأ وأ ... نيدلاولاب
 نع ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ردقملا لعفلاب قلعتم
 . ةحتفلاب بوصنم «قلطم لوعفم» ردصم : اناسحإ . درفملا نيونت

 رورجم «نيدلاولا# ىلع فوطعم مسا : يذ . ةفطاع : واولا : ىبرقلا يذو ©

 هيلإ فاضم : ىبرقلا . فاضم وهو ةسمشخلا ءامسالا نم هنأل ءايلاب هلثم 1

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 «ىبرقلا» ىلع فوطعم : ىماتيلا .ةفطاع :.واولا : نيكاسملاو ىماتيلاو © :

 «ىبرقلا» ىلع فوطعم مسا : نيكاسملا .ةفطاع : واولا .هبارعإ برعيو

 . هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا : هرج ةمالعو هلثم روزرجم

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولوق .ةفطاع : راولا : اولوقو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم ١

 . ةقراف : فلألاو

 لعفلل هب لوعفم : ًانسح . اولوقب قلعتم رورجبو راج : ًائسح سائلل ©

 قلطملا لوعفملا نع هبئان ةفص نوكي نأ زوجيو . ةحتفلاب بوصنم ءاولوق»
 . « الوق»

 كل



 ' برعتو ؛اولوق» ىلع ةفوطعم : ارميقأ .ةفطاع : واولا : ةالصلا اوميقأو ©

 ا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا . اهبارعإ

 «ةالصلا اوميقا» ىلع ةفوطعم :ةاكرلا اوثآ .ةفطاع' :واولا : ةاكزلا اوتآو ©

 ْش , . اهبارعإ برعتو

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متيلوت .ةيفانثتسا :مث : متيلوت مث ©
 . عمجلا ةمالع ميلاو لعاف عقر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمسف :

 .ةحتفلاب بوصنم ًالإب ىتتسم :ًاللق . ءانغتسا ةادأ الإ : مكنم ًاليلق الإ ©

 . عماجلا ةمالع ميملاو « ًاليلق» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج :مكنم
 . ًادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض :متنأ .ةيلاح .:واولا: نوضرعم متنأو ©

 :. نونلاو .٠ ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم «متنأل أدتبملا ريخ : نوضرعم

 ١ بضن لح يف «نوضرعم متنأا ةيمسالا ةلمسملاو . درا نيونت نع ضومع

 : لاح

0 
 هور نيك فأن وف ورحت 120 د

 :مكقاثيم .ةقباسلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس :انذخأ ذإو : مكقاثيم انذخأ ذإو ©

 ' رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم :ريمض فاكلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ْ ل ال ةيريسفت : اهدعب ةيلعفلا ةلممباو روكذلا عج ةمالسع ميلاو ةفاسضالاب

 :!نوكفست ٠ ىهتنا ىنعم يف رابخالا ديفت ةيفان .؛ مكءامذ نوكفست ال»

 1 نم هنأل نونلا توبشب لعفلا عفر « ْنأ» تفذح املف اوكفست ال نأ : هانعم

 ؛ لوعفم : مكءامد . لعاف غفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعقألا

 ' رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . |ةحتفلاب بوصنم هب
 . عمجلا ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب

 3ك



 نوجرخت ال . ةفطاع : :١٠ مكرايد نم مكسفنأ نوجرخت الو ©

 :مكرايد نم . اهبارعإ برعتو ا نوكفست الا ىلع ةفوطعم : مكسفنأ

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . نوجرختب قلعتم رورجتو راج
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مرقأ . ةيفانتسا ٠ مث: متررقأ مث © :

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءانلا . عفرلا ريمضب هلاصتال ش
 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو لعاف

 .ادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض :متنأ .ةيلاح :'واولا : نودهشت: متنأو ©

 مفر لحم يف 'نودهشت» ةيلعفلا ةلمجلاو «نوكفست» بارعإ برعت : نودهشت
 . لاح بصن لح يف «نودهشت متنأ» ةيمسالا ةلمجلاو «متنأ» أدتبملا ربخ

 3 0 1 شخ 5 سك 070 4-0 2 _ ور سو سر 2
 َنوُرَهظ هريدي يبو نجمك 1س م[ 2 مسند قه

  9١هه# رؤ وم واعف ال 1-1
 ب اع وهو رهوُدع ىرسأ د بأي ناو واو 8 هلم لَ

 ويلف يب :: الإ عك ةلمنيم 1رجاق ضب دوو بتكيحلا ٍضْحيدووكأ 6 ا ست و دمار ١س م .تروو علم
 88 نسم اعِلْمَسي دَمأاَمَو لدار َسأ الإ دودو ةَميفاَمَلَ و يم 5 2 أ 2 ركس عا م را 3 سا ا

 عفر لح يف لصفنم ريمض : متنا .فطع فرح :مئث: ءالؤه متنأ مث ©

 « متنأ» ًادتبملل ةفص عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسأ : ءالؤه .ادتبم

 . ينعأ يأ حدملا ىلع ؛ءالؤه» بصن زوجيو نودهاشملا ءالؤه متنأ : ىنعملاو

 لاعفألا نم هنأل نوثلا توبشب عوفرم عراضم لعف : مكسفنا نولتقت ©
 «نولتقت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .ةسمخلا :

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكسفنأ .«متنأ» أدتبملا ربخ عفر لح يف

 ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 . عمجلا

 ل



 ! «نولتقت» ىلع ةفوطعم : نوجرخت . ةفطاع :وارلا : :ًاقيرف نوجرختو ©
 0 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاقيزف ٠ اهبارعإ برعتو
 ميملاو ؛ ًاقيرفا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهرايد نم مكنم ©

 1 ؟مها و نوجرخب قلعتم رورجمو راج : رايد نم . :روكذلا عمج ةمالع

 ا . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض

 : برعت ًافيفحت لوألا ءاتلا فذحب : نورهاظت ةلمج : :مهيلع نورهاظت ©
 ّْ . نورهاظتب قلعتم رورجمو راج : مهيلع . «نولتقت» بارعإ

 : ةقوطعم ؛تاودعلاو . نورهاظتي قلعتم زورجيو زاج : ناودعلاو مثإلاب ©

 ْش : مهملع مهري مهسلع نورصتت ىنعسي اهارعا برعتو «مثالا» ىلع واولاب
 اراصتخا | «نورهاظت» لوعفم فذحو

 ' لغف : مكوتأ . ةمزاج طرش ةادأ : ْنِإ .ةيفانكتسا :وارلا : مكوتأب ْنإو ©
 : نم هنأل ”نونلا فذح : همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل موزجم عراضم

 : ريمبض :' فاكلا . 'لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 1 0 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . هب.لوعفم بصن لحم يف

 . رذعتلل فلآلا ىلع ةرذقملا ةحتفلاب بوصنم لاح !: ىرسأ يأ : ىراسأ ©

 ١ طرشلا باوج يهو «مكوتأي» بارعإ برعتو : : مهودفت : يأ: مهودافت ©

 . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ هقارجو

 | لغ يف : هدعب امو . ةيلاح : وارلا : مهجارخا .مكيلع مرحُم وهو ©

 : عفر لحم يف ثيدحلا يأ حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . لاح بصن
 , قلعتم رورجمو راج : مكيلع . ةمضلاب عوفرم أدشبملا ربخ : مرح .

 لوعفملا مسال لعاف : مهجارخإ .'روكذلا عمج ةمالع منيملاو هلعفب ؛ وأ مرحمب
 : .ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاحلا ةمئضلاب عوفرم (مرحت)

 ' «مهجارخخا»و .امدقم اربخ «مرحم» بارعإ زوجيو . روكذلا عمج ةمالع

 ' .' ةوه# ريخ عفر لحم يف (مرحم مهجارخا» ةيمسالا ٌةلمجلاو ًارخؤم أدتبم

 , ءالؤه نأش نم بجعتلاو خيبوتلا اهب داري ماهفتسا ةزمه .: ةزمهلا : نوئمؤتفأ ©

 لا



 . ؟نولتقت» بارعإ برعت : نونمؤت . ةدئاز : ءافلا . نيدهاشملا

 هيلإ فاضم : باتكلا . نونمؤتب قلعتم رورجبيو راج : باتكلا ضعبي ©

 . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 برعتو «باتكلا ضعبب نونمؤَت» ىلع راولاب ةفوطعم : ضعبي نورفكتو © :
 فاضملا فذحبو هيلع لدي هلبق ام ْنأل ًاراصتخا هيلإ فاضملا فذحو اهبارعإ

 . ةركن مسا اهنأل «ضعب# ةملك تنونو هيلإ

 أدتبم : ءازج .اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانئتسا : ءافلا : نم ءازج امف ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم .ةمضلاب عوفرم

 . نوكسلا ىلع. ينبم

 ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لعفي : مكنم كلذ لعفي ©

 : كلذ .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «لعفي» ةلمجو . وه :هريدقت ًازاوج رتتسم

 .دعبلل : ماللا .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ

 لوصوملا نم ةفوذح لاحب قلعتم رورجتو راج : مكنم .باطخلل : فاكلاو

 . رركذلا عمج ةمالع ميملاو «نم» ا

 «ءازج» أدتبملا ربخ :يزخ .رصح ةادأ :ّآلإ : ايندلا ةايحلا يف يزخ الإ ©

 . هنم ةفوذحع ةفصب وأ يزخب قلعتم رورجيو راج :ةايحلا يف .ةمضلاب عيفرم

 نم عنم ةدودمملا فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ةرورجم ةايحلل ةفص : ايندلا
 . رذعتلا اهروهظ

 بوصنم نودريب قلعتم نامز فرظ : موي . ةيفانعتسا راولا : ةمايقلا مويو ©

 . ةرسكلاب رورجت هيلإ فاضم : ةمايقلا . ةحتفلاب ْ

 لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : َنوُدَرُي ©
 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .ةسمخلا

 هيلإ فاضم : باذعلا . نودريب قلعتم رورجمو راج : باذعلا دشأ ىلإ ©

 . هرخآ يف ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورخم

 ٠6س



 ش :ةلالجلا ظفل هللا .«سيلا لمع لمعت ةيفان : ام ,ةيفانعسا :واولا : هللا امو ©
 : ١ . ةمضلاب عوفرم ام" مسا

 ' رجلا: فرحب ًاظفل روربم مسا :لفاغ .ديكوتلل دئاز رببخ فرح :ءابل :١ لفاغي ©
 0 - . ًالفاغ : ريدقتلاو كام» ريخ ذنأ ىلع ًالحم بوصنم

 ١ هيذلا» ىنغمب لوصوم مسا «اماو .رج فرح نع : اهلصأ : نولمعت امُع ©

 :نولمعت .لفاغب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 لوصوملا ىلإ دئاعلاو امل لحم إل لوصوملا ةلص يهو /نولتبقت» بارعإ برعت
 ١ نوكت وأ هنولمعت : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض
 : ريدقتلا ٠ نعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام2 و ةيردصم هاما

 . مكلمع نع٠

 باشا كع شلال هرم لي 010 8 ل خ1 اصر كم سول كيا در قو 2

 ظ ظ 4 ةورصيممال 000
 بئانا» لصنللا واولل ةفص عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : كتلوأ ©

 . باطخلل : فاكلاو .هنم لدب وا «نودري» ةلمج يف «لعافلا

 1 ةفص عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اورتشا نيذلا ©
 1 مضلاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لجف : اورتشا .كئاوأل
 | فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .ةفوذحملا فلألا ىلع ردقم
 .. ًادتبم «كتلوأ» نوكت وأ . ال لحم ال لوصوملا ةلص ؛اورتشا» ةلمجو ةقراف
 . :كتلوأ ربخ : نيذلا مه ةلمجو . مه هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ «نيذلا» و

 ةفص : ايندلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : الق ةرخآلاب ايندلا ةايحلا ©

 راج : : ةرخآلاب . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةايحلل

 . ةيفانعتسا : ءافلا . ةلباقملا وأ نمثلا ءاب : ءابلاو . اورتشاب قلعتم رورحيو

 ش . اهل لمع ال ةيفان : ال

 كك



 . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : باذعلا مهثع ففخي ©

 رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض 'مهه و . رج فرح :نع

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : باذعلا . ففخيب قلعت

 ريمض : مه .اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : راولا : نورصني مه الو ©

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نورصني .أدتبم عفر لحم يف لصفنم 1

 عفر لحم يف لصتم : ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا تويثب

 : ةمه» أدتيملل ربخ عفر لحم يف «نورصني# ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف بئان

 ١ ١ مير آى سعايَساَءو للاب دينار بتكيخلا كاكاو 030

 .: دق ديكوتلا ديفت ءادتبالل : ماللا : دقل .ةيفانئتسا : واولا : انيتآ دقلو ©
 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ىضام لعف : انينآ . قيقحت فرح

 ْ . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو

 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : ىسرم : باتكلا ىسوم ©

 . .  ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : باتكلا . رذعتلل فلألا

 اانينآ» ىلع ةفوطعم : ائيّفَق .ةفطاع : اولا : لسرلاب هدعب نم انبققو ©

 يف لصتم ريم ءالاو ىّفقب قلعتم رورجيو راج : هدعب نم .اهبارعإ برعتو .
 . انعبتاو ىنعمب ىفقب قلعتم رورجمو راج : لسرلاب .ةفاضالاب رج لحم
 انيتآ» ىلع ةفوطعم.: ىسيع انيتآ . فطع فرح : واولا : ىسيع انيتآو ©

 1 . اهبارعإ برعتو «ىسوم

 . ةحتفلاب بوصنم هنم لدب وأ ىسيعل ةفص : نبا : تاثييلا ممرم نبا ©

 فرصلا نم عوتمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم :ميرم
 مب تم[ سخ فشلا عمجب قحلم هنأل ةرسكلاب بوصنم ناث هب لوعفم : تانيبلا

 و

 بالا١اب



 ْ برعتو ؛انيتآ» ىلع ةفوطعم انديأ :ةفطاع :واولا : سدقلا حورب هاندنأو ©
 ! .'هي لوعفم بصن لحب يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاملاو . اهبارعإ
 .ةرشكلاب رورجم هيلإ فاضم :سندقلا .انديأب قلعتم رورجمو راج :حورب

 1 «لك» نم ةفلؤم : املك .ةدئاز : ءافلا . بجعتو خيبوت ةزمه :ةزمهلا : امّلكفأ »
 ' امو «ام»و ينامزلا فرظلا نع ةبئان بيكرتلا اذهب يهو. . ةيردصملا ؛اما و ش

 ْ . .ةفاضالاب رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعب
 ؛ ريمض :' فاكلا .'حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج.:: لوسر مكءاج ©

 هبشب قلتم «لكا و . عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم صن لحم يف لصتم
 اهل لحم ال ةيردصلا ةام» ةلص «لوسر مكءاجخلا ةلمجو .طرشلا باوج

 00 . ةمضلاب عوفرم لعاف :لوسر
 1 ىنعمب لوصوم مسا ةام» و . مكءاجبب قلعتم رؤرجبو راج : ىوهت ال امب © :

 :ىوهمت .اهل لمع ال ةيفان :ال . ءايلاي رج لحم يف.نوكبسلا ىلع ينبم «يذلا» 9 ١
 ةلص «ىوهت ال# ةلمجو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب 'عوفرم عراضم لعف ا

 ::ريدقتلا . بصن لحم يف ريمض وهو فوذحم دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ١
 : 3 : . هاوهت”

 ريمض : فاكلا . ةمضلاب عرفرم لعاف : مكسفتأ : متريكتسا مكسفنأ © ش
 ,روكذلا عمج ةمالع ميملاو .. ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصاتم 1

 ءاتلاو .. عفرلا ريمضب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : متربكتسا

 عمجلا ةمالع : ميملاو .لعاق عفر لج يف مضلا لع ينبم لصتم' ريمض
 ل رمل باع ص «متربكتسا»

 .متبذكي بوصنم مدقم هب لوعفم : :ًاقيرف ةيفائئتسا : :١ متبذك' ًاقيرفو ©

 . ةمقربكتسا# ١ بارعإ برعت : عينك

 ىلرالا ةاقيرف» لع ةقوطعم : ًاقيرف .ةفطاع.: واولا : نولتقت ًاقيرفو ©
 ناسقألا: نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف .: نولتقت . اهبارسعإ: برعتو

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو ._ةريوس ا معسل

 سام



 © دفن مري اره اول اناكو >8
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق .ةيفانئتسا : واولا : اولاقو ©

 . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا ّْ

 ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : انبولق : فلغ انبولق ©
 ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : فلغ .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ا

 . «"لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «فلغ انبولق» ةيمسالا

 بارضا فرح وهو ةلمج هدعب نأل فانتسا فرح : لب : هللا مهتعل لم ©

 ىلع ينبم لصتم ريمبض : ءاهلا .جتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهنعل .ثفطعو

 :ةلالجلا ظفل هللا .عمجلا ةمالع :ميملاو .هب لوعفم بصن لح يف مضلا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف

 رج لح يف لصتم ريمض : ءاملا . نعلب رورجمو راج : ام ًاليلقف مهرفكب © .

 ةبوصنم ةفص : اليلق . ةيفانئكتسا : ءافلا . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 ةدئاز : ام . اليلق انايا : ريدقتلاو «قلطملا لوعفملا' ردصملا نع ةبئان ةحتفلاب

 . ةلمهم

 : واولاو ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عاضم لعف : نوذمؤي ©

 . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض

 لع نوفي ماو وزب الرصد نب كي هدو
 ه» تيكا عمات ريا كاف عامك اكول 112 همس ع ( لرواد 3 ا و

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج ريغ طرش مسا : ال .ةيفانكتسا : واولا : الو © |

 . باوجلاب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهءاج © .

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . هب لوعفم بصن لح يف

 1١١8ل



 ! ةقاضالاب رج لح يف ؟باتك مهءاج» ةلجو . ةمضضلاب عوفرم لعاق ؛ باتك ©
 : ٠ . ذا ىتعمب «ل» دعب اهعوقول

 رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا .رورجيو راج : دنعأنم : هللا ذفع نم ©
 ! لح يف «هللا دنع نم# ةلمجلا هبشو ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةقاضالاب ميظعتلل
 ١ وأ : .. هب اويلك : ريدقتب فوذحم ؛املا باوجو . ٌباتكل ةفص عفر

 ٠ . هئثيجمب اوتاهتسا
 راج : امل .ةمضلاب ةعرفرم باتكل ةفص : قدّصم : مهعم امل قّدصم «©

 : رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و قدضمب قلعتم رورجمو
 وه اع :'ريدقتلاو ةفوذحملا ةلصلا ةلمجب قلعتم رونرجبو زاج : مهعم .ماللاب
 ' ١ مهعم يتلا ةاروتلل ىنعمب روكذلا عمج ةمالع :: ميملاو . مهعم نئاك

 ا هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعق : اوناك . ةفطاع : واولا : اوناكو ©
 :ةقراف : فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لضتم ريمض, :واولا . ةعامجلا واوب

 ' ينبم نامز فرظ :لبق .اوناكب قلعتم رورجمو راج : نوحتفتسي لبق نم ©
 ' نوحتفي يأ :نوحتفتسي .نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع
 ١ توبثب عوفرم عراضم لعف وهو نورصنتسي يأ : ليقو: . ةغلابملل نيسلاو
 ..'لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :'و واولاو . ةسمخلا لاعقألا نم: هنأل نونلا

 , ٠ «ناك» ربخ بصن لح يف (نوحتفتسي# ةيلعفلا ةلمجلاو
 ' لؤصوم مسا : نيذلا .حتفتسيب قلعتم رورجمو راج : اورفك نيذلا ىلع ©

 ش هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لمف : اورفك ىلعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 ةقراف : : فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم ريمض : زواولا ٠ ةعامجلا واوب

 . لوصوملا ةلص ؛اورفك» ةلمجو

 هداج ال. فطع فرح : ءافلا : هي اورفك اوفرع ام مهءاج املف ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .ةميركلا ةيآلا ,ةيادب يف اهبارعإ قبس ش

 ةلض يهو ااورفك» بارعإ برعت :اوفرع .«نيذلا» ىنعمب لعاف عفر لخم
 هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا دئاعلاو امل لمح ال لوصوملا

 داك



 قلعتم رورجمو راج : هب اهبارعإ قبس : اورفك . هوفرع يأ . هب لوعفم

 . ( لَو ) يبنلا يأ : اوفرع امو .اورفكب

 :ةلالجلا ظفل هللا .ةمضلاب عوفرم أدتبم :ةنعل .ةيفانئتسا :ءافلا : هللا ةنعلف ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم

 هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو ربخلاب قلعتم رورجمو راج : نيرفاكلا ىلع ©

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو . ماس ركذم عمج

 هك أ رافد يس آلم ابا لك رهش موو ور رسام 66

 2-2 00 م

 0 مُباَدَع نر لو يَصَعأ صول ع بعدم 31 قيمر

 . مقلا ءاشنال حتفلا لع ينبم ضام لعف : سني: اوركشا امسكب ©

 زيت بصن لح يف رثتسملا ؛ سئب ١ لعافل ةرسفم ! ءيش » ىنعمب ةركن : ام

 : اورتشا . وه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو ائيش سئب : ريدقتب

 هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 : فلألاو . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب

 ةقراف .٠

0 
 بوصنم هب لوعفم : مهسفنأ .ىرتشاب قلعتم رورجبو راج : مهسفنأ هي ©

 : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا . ةحتفلاب

 لعافلل ةفص عفر لحم يف «مهسفنأ هب اورتشا» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع

 رخؤملا ادتبملل مدقم ربخ عفر لحم يف ام سئب» ةلمجو . رتتسملا ريمضلا

 . مهرفك : ريدقتلاو «اورفكي نأ» مذلاب صوصخملا
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 . بوصنم عراضم لعف : اورقكي .بصنو ةيردصم فرج: : اورفكي نأ ©

 ريمض : واولا . 1 ا ية
 . ضوصخم «اورفكي نأ» ةلمجو . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 لؤؤملا ردصملا بارعإ زوجيو . رخؤم أدتبم عفر لحم يف «مهرفك# ريدقتي مقلاب
 : 1 أ . وه : هريدقت ًاباوجو فوذحم أدتبمل اخ عفر لحم يف «"اورفكي نأ»

 «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا ؛ام١ . اورفكيب قلعتم رورجيو راج : لزنأ امب ©
 ْ ةلمجو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف لزنأ ءايلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يتبم
 ١ بوصنم فوذجب ريمض لوصأوملا ىلإ دئاعلاو امل لع الل لوصأوم لا ةلص ركزت

 ١ قم وي : اين . ةمضلاب عوفرم لعان :ةالبلا طفل ل: اياب هللا ©

 بوصنم 'عراضم لعف : لزني .بصنو ةيردصم فرخ نأ : هللا لزتب نأ ©

 .٠ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا ةبصن ةمالعو أب
 رورجملا راجلاو .. ىلعب وأ ةردقم مالب رج لحم يف «لزني ْنَأ» لوؤملا ردصملاو

 1 لوعفلا فذحو لتي نأ ىلع وأ « هللا لني نأل ًادسح يأ .ًايغبب قلعتم
 يحولا لزتي يأ ٠ ًاراصتخا

 . رلكلا لع ينم لصتم يمض ءافلو زي قلعتم رورو راج ؛ هلضف نم ©

 1 نم ًالاح بصن لح ين رورجملاو راجلا نوكي نأ زوجيو ةفاضالاب رج لحم يف
 : . هيلع ةفدقم ةفصب قلعتم هنأل فوذحملا لوعفملا

 ١ «يذلا» ىتعمب لوصوم مسا نم لزنيب قلعتم رورجو راج :. ءاشني .نم ىلع ©
 1 ةمضلاب عرفرم ع,اضم لعف : ءاشي .ىلعب رج لحم ف نوكسلا ىلع, ينبم
 : 7.7 لوصوملا ةلص هءاشيا ةلمجو وه : هريدقت ًازاوج رتتسلم ريمض : لعافلاو

 لاحب قلغتم رورجم راج : بضغ ىلع بضغي اوءايف هدابع نم ©

 ' رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم.لصتم  ريمض ءاحلاو «نم#؛ لوصوملا نم فوذحم
 مضلا ىلع .ينبم ضام لعف : اوءاب . بيبستلل ةفطاع:: ءافلا . ةفاضالاب
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 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 ىلع ةدايز يأ بضغ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : بضغ ىلع

 نيونتلا نع ضوع : نونلا . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو

 باذعل ةفص : نيهم. ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع : نبيهم باذع ©

 . ةمضلاب لثم ةعوفرم

 اكيورْسسو َكعْلِرنْأآَب يف اولاد لتي أويل َلِيقاَدِإَو 4١

 سس ووو وم 0 هر 65 93و22 ج34 او سعال كم سو لع دل و اس

 نوم نكح إ لبنا يأ نول ولف هعمل اةَدصم ناو هوم ارو
 لبقتسملا نامزلل فرظ وأ ةمزاج ريغ طرش ةادأ : اذإ . ةيئانكتسا :واولا : اذإ و ©

 . هياوجب بوصنم هطرشثل ضفاخ ّْ

 راج : مهل حتفلا ىلع ينبم . لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق : مهل ليق ©
 مهل ليق» ةلمجو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو .ليقب قلعتم رورجم

 . ةيفرظلا «اذإ» دعب اهعوقول هيلإ فاضم رج لحم يف

 : اونمآ .«ليق» لعفلل لعاف بئان عفر لح يف ةلمجلا : هللا لؤنأ امب اونمآ © ش

 : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم ةعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ .لعف

 قلعتم اهب رورجملاو راجلاو ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض

 رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا :ام . وئماب

 عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف :لزنأ .ءابلاب

 لوصوملا ىلإ دئاعلاو . امل لحم ال لوصوملا ةلص «هللا لزنأ» ةلمجو . ةمضلاب

 . يحولا نم هللا هلزنأ امب : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم
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 ريم : واوا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف : اولاق ©
 ريغ طرش باوج «اولاق» ةلمجو ةقراف : فلألاو لعاف غفر لحم يف لصتم
 . بارعإلا نم هل لحم ال مزاج

 «لزقلا لؤقم» هب لوعفم بصن لج يف ةلمجلا : انيلع لزنا امب نمؤن ©
 : ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤن
 ' ينبم «٠ لوهجنملل ينبم ضام لعف : لزنأ .اهبارعأ قبس: اهب نحن : هريدقت
 ' ةلمجو . وه : هريدنقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلا بئانو .. حتفلا ىلع
 ' هاند و ... لزنأب قلعتم رورجمو راج : انيلع .امل لحم ال لوصوملا ةلص «لزنأ»

 ١ . نمؤنب قلعتم

 نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : اورفكي . ةيفانئتسا : واولا : نورفكيو ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هنأل

 . ةجتفلاب برصنم ناكم فرظ : هءارو . اهبارعإ قبس : اب : هءارو امي ©
 ناكملا فرظ . ةفاضالاب رج لحم ين حتفلا ىلع ينبم لضتم ريمض : ءاهلاو
 .هءراو نئاك وه ام : ريدقتلاو ةفوذحملا هلصلا ةلمجب قلعتم «هءارو)

 ' حهفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه .ةيفانكسا : راولا : قحلا وهو ©
 . ةمضلاب عوفرم ه2 أدتبملا ربخ : قحلا . أدتبم عفر لح يف

 :ماللا : ال . ةحتفلاب ةبرصنم ةدكؤم ةلاح : ًاتدصم : مهعم امل ًاقدصم ©
 | راخلاو ماللاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛ام» و رج فرح
 ؛ ةفوذحملا.ةلصلا ةلمجب قلعتم رورجبو راج :مهعم .ًاقدصمب قلعتم رورجملاو
 ' ةلصب ًاقلعتم ناكم فرظ «عم» نوكت وأ مهعم . دوجونم وه امل : ريدقتلاو
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهاو ةبحاصملا ىلع لدي لوصوملا

 ريمض : لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق: نولتقت ملف لق
 ش . رج فرح : :ماللا : مل .ةدئاز :ءافلا ١ :ملف . تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم
 ؛ لم يف ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا نوكسلا ىلع يتبم ماهفتسا مسا «امالاو

 : ماهفتسالا يف «ام) فلأ تفذحو نولتقتب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج
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 لح يف اهالت امو «نولتقت ملف ؛ةلمججو» نورفكت» بارعإ برعت : نولتقت

 . ؟لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن

 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءايبنأ : هللا ءايمثأ ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورحب هيلإ

 مضلا ىلع ينيم نامز فرظ : لبق . نولتقتب قلعتم رورجم راج : ْنِإ ليق نم ©

 . متاج طرش فرح : نإ . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال 1

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متك: نينمؤم متنك ©

 لصتم ريمض : ءاتلا . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف كرحتملا عفرلا ريمضب

 :نينمؤم . روكذلا عمج ةمالع :ميملا «ناك١ مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 نع ضوع : نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصتم «ناك# ربخ
 . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 . هللا ءايبنأ نولتقت ملف نيمؤم متنك ْنِإ ريدقتلاو

 ©« طوع رجلا مآ يطوق ذيل 1
 . ديكوتلا ديفت ءادتبالل : ماللا : دقل . ةيفانئكسا : واولا : مكءاج دقلو ©

 ريمض : فاكلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكءاج .قيقحت فرح :دق

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو « هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 . رذعتملا فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : تانّيبلاب ىسوم ©

 ًاجتحي : ريدقتب 'ىسوم» نم لاحب وأ ءاجب قلعتم رورجب راج : تانيبلاب ش

 . تانيبلاب
 * هادم

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف متذختأ فطع فرح : متذختا مث ©

 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب

 . عمجلل ميلاو
 رورجتو راج هدعب : نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هدعب نم لجعلا ©

 . ةفاضالاب رج لحم ف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو .متذختاب قلعتم
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 ' عفر لح يف لصفتم عفر ريم : متنا : ةيلاح :اواولا : نوملاظ متنأو ©
 : :نونلاو ملاس ركذم عمج هال واولاب عوفرم «متنا» أدتبملا رب :نوملاظ .أاذتبم
 .لاح بضصن لحم يف «نوملاظ متنا# ةيمسالا ةلمجلاو درفملا نيونت نع ضوع

 ًارمعتو وفير سافل ةءاونذ رولا فكان كتر اةألو 1
 7 ارابيا طر لي ارو انيَصعَو فسأل

 3 هي مك دانطقب ا

 : بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نأمز فرظ : ذإ .ةينفاشتسا :واولا : ذإ و ©
 ا اوركذا : هريدقت فؤذحم لعفل هب هب لوعفم

  لضتم ريمض هانا عفرلا ريمضب هلاصنال نوكسلا لع ينبم ضام لعق : انذخأ ©

 . ةفاضالاب رج لع يف «انذخأ» ةلمجو لعل عقر لع يف نركسلا لع يحس

 | : /روكذلا عمج ةمالع : مي ةفاضالاب رج لع يف ملا

 ْ نأ لع فيطعم : انعفو .ةفلاع : والا : روطلا مكقوف انعفرو ©

 ةمالع ': ميلا .ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع يتيم لضنم ريمض : فاكلا
 ١ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : روطلا . . عمجلا

 .' ةسمخخلا لاعقالا نم هعراضم نأل .نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوذخ ©
 0 . ةقراف : فلألاو لعاق عفر لح يف لصتم ريمض : و واولا

 1 بِصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : مكانيتآ ام ©
 عقرلا ريمضي هلاصتال هودكسلا لع ينيب شام لح ١ مكاني .هي لوعفم
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 . عمجلا ةمالع : ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 لوصوملا ةلص « مكانيتا# ةلمجو

 اوعمسا .ةفطاع' : واولا .اوذخب قلعتم رورجبو راج : اوعمساو 'ةوقب ©

 . اهبارعإ برعتو "اوذخ» ىلع ةفوطعم

 ريمض : واولا . ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : اولاق © '

 . ةقراق : فالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 :انيصع ةفطاع :واولا .«انذخا» بارعإ برعت :انعمس : انيصعو انعمس ©

 لحم يف «انيصعو انغمس» :ةلجو ةانفخأ» بارعإ برعتو ةانعمس ىلع فوطعم

 . «لوقلا لوقم# هب لوعفم بصت
 ىلع ينبم «لوهجلل ينبم ضام لعف : اوبرشأ  ةيفانتسا : واولا : اويرشأو «

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 لصتم ريمض : ءافاو . اوبرشأب قلعتم رورجبو راج : لجعلا مهبولق نه

 لوعفم : .لجعلا . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع. ينبم

 ءاقتلال وأ لصألا لع مضلاب (مهبولق» ميم تكرحو ةحتفلاب بوصتنم هب

 لجعلا ةالابع بح ىنعمب فاضم نع بان لجعلاو نينكاسلا

 «اهالتامو اوبرشأ» ةلمجو ؛مهبولق يف» بارعإ برعت :مهرفكب : لق مهرفكب ©
 ريمض : لعافلاو نوكسلا لع ينبم رمأ لعف : لق . اهل لحم ال ةيفانثتسا

 فذحف مهرفك ببسب ىنعمب « مهرفكي و . تنأ هريدقت ًابوجو رتتشم
 . فاضملا

 ءيث١ ىنعمب ةركن : ام . مذلا ءاشنال حتفلا لع ينبم ضام لعف : امسكب © :

 . ايش سئب : ريدقتب زييمت بصن لحم يف رتتسملا «سئب» لعافل ةرسفم
 . وه : هريذاقت ازاوج ريتسم ريمض : لعافلاو

 ,للع ينبم لصتم ريم : هقاكلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعق : هي مكرمأي ©

 قلعتم رورجتو راج روكذلا عمج ةمالع : ميملاو هب لوعقم بصن لح يف مضلا
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 | لع: ينبم ٍضام لعف «سئب» وه رخآ ةجو ىلع «اسئب» بارعإ زوجيو رمأيي
 : ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : هلعافو ْمدلا ءاشنال حتفلا

 ىنعمب ةركز وأ لوصوم مسا ةام» و مدقم ربخ عفر لحم :يف اهلعافو «سئب»
 1 . رخؤم ًادتبم عفر ل ف "ءىشا

 / ينبم لصتم ريمض : فاكلا . هرمأي» لعفلل ةمضلاب عوفرم لعاف : مكئامبإ ©
 000 . عمجلا ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 | ينبم صقان ضام لعف :متنك .مزاج طرش فرح : نإ : نينمؤم متنك نإ ©
 , . طرشلا لف هنال مزج لحم يف كرحدم ا عقرلا ريمضُب هلاصتال نوكسلا ىلع
 ريخ نينمؤم !ناك) مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصنتم ريمض : ءاتلا
 ' درفملا نيونت نع ضوع نوتلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناك»

 . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو

 ا 2 2 2 2
 نإ تول ايمن مكرمو دل احساسي هرج 3421 تاكو

0 .-- 

 0 اقيطوطت

 1 . مزاج طرش ف فرح : نإ . تنأ : هريدقت

 لعف اهنأل مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :: تناك : مكل تناك ©
 ١ «ناك١ ريخب قلعتم رورجتو راج : مكل هئكاسلا ثيناتلا ءات : ءاتلاو طرشلا

 - ريغ بصن لح يف نوكي هللا دنع وأ روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . مدقم

 . ناك

 ' ةفص : ةرخآلا .ةمضلاب عوفرم رخؤم «ناكا مسا : رادلا : ةرخآلا رادلا ©

 , بضن لحم يف «اهالت امو تناك نإ» ةلمجو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رادلل

 ا . «لوقلا لوقم» هب لوعفم

 ظفل هللا ؛ةحتفلاب بوصنم تناكب قلعتم ناكم فرظ : ةصلاخ هللا دنع ©

 ١64اا-



 بوصنم لاح : ةصلاخ . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 «هللا دنع" و «ناك» ربخ ةصلاخخ نوكت نأ زوجيو ةرخآلا رادلاب قلعتم ةحتفلاب

 هيلا فاضم : سانلا . ةصلاخب قلعتم رورجبو راج : سائلا نود نم © :

 . ةرسكلا ةرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 ىلع ينبم رمأ لعف : اونمت . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : توملا اونمتف ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعقألا نم ةعراضم نأل نونلا فذح

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةاونمت» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : توملا .مزج لحم

 لع ينم صقان ياس لعف :متنك .مزاج طرش فرح :ْنِإ: متنك نإ ©

 ١ . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 0 ا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . روكذلا

 وع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيقداص ©

 هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوج . درفملا مسالا يف ةكرسحلاو نيونتلا نع

 . توما اونمتف نيقداص متنك نإ : ريدقتلاو

 «+ نيله لِمَا موب تاما كَكَبَلِو
 . لبقتسملل ةيففانو ةبصان ةادأ : نل . ةيفائثتسا : واولا : هوئمتد نلو ©

 نم هنأل نوئلا فذح : هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : هونمدي

 ريمض : ءاحلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 ٠ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم .

 :اهب ةحتفلاب بوصنم ًاتابثأو ًايفن لبقتسملا يف ديكأتلل نامز فرظ ًادبأ : امب ًادبأ © :

 ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «اما» رج فرح : ءابلا

 هنأل بصن لحم يف فوذحم ريمض دئاعلاو ىنمتيب قلعتم رورجملاو راجلاو
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 : . ام نوكت نأ زوجيو . هتمدق : 'ريدقتلا .هب لوعفم

 ثينأتلا ءات' : ءاتلاو . حتفلا لع ينبم ضام لعف : تمدق : مكيديأ تمدق
 , ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : مكيديا . بارعإلا نم'ال لح .ال ةنكاسلا
 ةفاضالاب رج. لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلا .لقشلل ءايلا
 ' لحم ال لوصوملا ةلص ؛مكيديأ تمدق' ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو
 ٠ ء ال

 .. ةمضلاب عقرم اتم : ةالجلا ظفل لأ ةيفانثكسا : وارلا : ٌمُملع هللاو ©
 1 . :ةمضلاب 'عوفرم ربخ : ميلع

 . عج هلل هايل : مسالا ربج ةمالصي ميلي قاعد دوج راج: نيملاظلاب ©

 : . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع .: . ملاس ركذم

 ركلات هنا هد
 © مبارح ره نأ انادي َوفاَمَووَمَس
 يأ اش مهدجت .ديكأتلل :ماللا . ةيفابتسا ؛ واولا : مهتّدجتلو ©

 ' ًابوخو رتتلسم ريمض : لعافلاو . ةليقشلا .ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع
 . لويقم بصت لع يف مضلا لع يثبم لصتم عم : ءاجلا . تنأ : هريدقت
 روكذلا عمج ةمالع : ميملاو لوأ هب

 ةحففلاب بوصنم دجت» لعفلل ٍناث هب لوعفم : ةايح ىلع سانلا صرحأ ©
 : قلعتم زؤرجمو راج : ةايح ىلع . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : سانلا

 | مسا": نيذلا . رج فرح : نم . فانئتسا فرح :.واولا : نيذلا نمو ©
 !. ضرحأب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج .لحم يف حتفلا ىلع لوصوم

 أ ريض : 'ؤاولا . ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوكرشأ © .
 .لوصرملا ةلص «اوكرشأ» ةلمجو ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 تل



 هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف ؛!اوكرشأ نيذلا نم» ةيئادتبالا ةلمجلاو

 هريدقت فوذحم فوطعملاو ةفطاع واولا بارعإ حصألاو . سان مهنمو

 . اوكرشأ نيذلا نم صرحاو
 عوفرم لعاف : . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دوي : مهدحأ دوي ©

 9 .ةمضلاب عوفرم لعاف :مهدحأ .ةمضلاب

 دوي' ةيلعفلا ةلمجلاو . عمجلا ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 . سانل ةفص عفر لحم يف ؛مهدحأ

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رمعي .ْنأ ىنعمب يردصم فرح : رّمعي ول ©

 برعلا نع درو لعفلا اذهو + وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض هلعافو

 ول نم لوؤملا ردصملاو مزال ةقيقحلا يف وهو ًاعامس لوهجملل ءانبلل هتمزالم
 ارمعتا ةلمجو . ريمعتلا دوي : ريدقتلا دوي لوعفم بصن لحم يف ةلمج او

 . اهل لحم ال « ول» ةيلبق 1

 ةفاضم : ةنس . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم زيبت : فلآ : امو ةنس فلآ ©

 . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتتسا : واولا .ةرسكلاب رورجم هيلا

 عفر لحم يف مهدحأ ىلع دوعي نأشلا ريمض : باذعلا نم كحزحزمب وه ©

 لح يف لصتم ريمض ءاهلاو وه ربخب قلعتم رورجمو راج : ةحزحزمب . أدتبم

 نوكت نأ زوجيو .ةحزحزمب قلعتم رورجمو راج : باذعلا نم .ةفاضالاب رج

 دئاز رج فرح ءابلاو . اهمسا عفر لحم ين اوه» و «سيلا ةلزنمب ةام»

 «اما ربخ هنال ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا !ةحزحزم»و ديكوتلل '

 ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف : رمعي . بصتو ردصم فرح : رّمعي ْنأ

 ردصملاو . وه وه : هريدقت ًازاوج رثتسم ريمض : لعافلاو . ةحتفلا : هبصن

 مسال لعاف عفر لحم يف «هريمعت» حيرص ردصم ريدقتب «رمعي نأ» لوؤملا

 . باذعلا نم هريمعت هحزحزي امو ريدقتلاو «هحزحزم» لعافلا

 : ريصب ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .هيفانتسا واولا : ريصي هللاو ©

 . ةمضلاب عوفرم ربخ
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 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .رج فرح : ءابلا : نولمعي امب ©
 لاعفالا نم هنال نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نولمغي .ءابلاب رج لحم
 : ةلص «نولمعي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا : ةسمخلا
 ' لوجفم هنال لحملا بوضنم فوذحم لوصولا ىلإ دئاعلاو هل لحم ال لوصوملا
 «ام» ةلص ةلمجلاو ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو . هنولمعي اهب : ريدقتلا هب
  .مهلمعب يأ . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليؤأتب اهإلت امو «ام» و ةيردصملا
 . ريصبب قلعتم رورجملاو راجلاو

 27 هرم ذِإب كعمل وْباَودَعاكَومْرُم ١

 2 رت و

 كل نينو كرو كدْهَو

 . ًاقيفخت وارلا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق: ناك نم لق ©
 ١ ينبم مزاج طرش مسا : نم .تنأ : هريدقت ًابرجو رتتشم ريمض : لعافلاو
 ' لعف مزج لحم يف ٍصقان ضام لعف : ناك . أدتبم عفر لحب يف نوكسلا ىلع
 . وه هريدقت رتتسم ريمض «ناك» مساو طرشلا

 . راخأ : ليربجل . ةحمفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاردع : ليربجل ًاودع ©
 نم هنال ة ةرسكلا نم الدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو ًاودعب قلعتم رورجمو
 : مهوتك نيئاربج مهطوقو ىلاعت هللا ءامسا نم مسا «ليإ» ةملكو فرصلا نم

 .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف ءاهالت امو ناك: نم ةلمجو . هللادبع

 : ءاهلاو لعفلاب هبشم فرح : َّنإ .طرشلا باوجل ةطبار, : ءافلا : هلؤن هنإف ©

 ضم لغف : هلزن .«نا» مسا بصن لحم يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض 0
 :ءاطاو . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا لع ينبم

 | ةيلعفلا ةلمحلاو . هب لوعفم بصن لح يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض
 نرتقم مزاج طرش باوج (هلزن هنا' ةلمجو «نإ) ربخخ عفر لحم يف 'هلزن»

 . أدتبملل ريخ عفر لح يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو ١ مرج لحم يف ءافلاب
 . !نم)»
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 : فاكلاو « هلزنب قلعتم رورجبو راج : ًاقدصم هللا نذإب كبلق ىلع ©

 رورو راج : نذإب .ةفاضالاب رج لح يف حمل لع ينبس لصتم يمض

 . ةحتفلاب بوصنم لاح

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» .رج فرح ماللا : هيدي نيب امل ©

 بؤصنم ناكم فرظ :نييب . ًاقدصمب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم

 : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجم هيلإ فاضم : هيدي . فاضم وهو ةحتفلاب

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاحلاو . ةفاضالل نونلا تفذحو ىنثم هنال ءايلا

 فوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم ةلمجلا ةبشو . ةفاضالاب رنج لح يف رسكلا

 . هيدي نيب رقتسا امل وأ هيدي نيب نئاك وه امل ريدقتلاو .

 ىلع فوطعم : ىده . ةفطاع : واولا : نيئمؤملل ىرشبو ىدهو ©
 رخخآ نون دقو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحمتفلاب هلثم بوصنم «ًاقدصم»

 «اقدصم» ىلع فوطعم : ىرشب . فطع فرح :واولا . ةركن هنال مسالا

 مغر مسالا رخآ نوني مو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب هلثم بوصنم

 راج : نينمؤملل .«لعف» نزو ىلع روصقم يعابر ثنوم مسا هثال ةركن هنا

 . «ىرشب نم» ةفوذحم ةفصب وأ ىرشبو ىدهب وأ ىرشبب قلعتم رورجمو

 نيونت نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هئال ءايلا : مسالا رج ةمالعو

 . درفملا مسالا

 49 نك ودع هلأ إل كبك لير هلسَدَو وكلم هزار 1م

 . ةقياسلا ةسيركلا ةيآلا ف تيرعأ :٠ ردع ناك نم: هلل اودع ناك نم ©

 رجلا فرحب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . رج فرح : ماللا

 . اودعب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا : رجلا ةمالعو

 ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم : هتكئالم .ةفطاع : واولا : هلسرو هتكئالمو ©

 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهملاو . ةسكلاب رورجم

 . (هتكئالما) بارعإ برعت : هلسرو .ةفاضالاب
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 ناروزمت ةلألجلا ظفل لع نيواولاب نافوطعم ناس : لاكيمو .ليربحو ©
 . فرصلا نم ناعونم اههنأل : ةركلا نم دب مشا

 طفلا هللا . لعفلاب ةبشم فرح : نإ .طرشلا باوجل ةطبار : ءالا : هللا نإف ©
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ّنِإ) مسا ': ةلالجلا

 راج : نيرفاكلل . ةمضلاب عوفرم «ْنإ» ربخ : اودع.: نيرفاكلل ودع ©
 . : نونلاو : 7 ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ودعب قلعتم ؤرجتو

 ' طرش , باوج «نيرفاكلل ودع هللا ْنإ) ةلمجو هتكرحو ذرمملا :نيونتلا نع ضوع
 ١ عفر لحم يف هبارجو طرشلا لعف اتلمحو .٠ مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج

 1 0 '. «نم» أدتبملا ربخ

 نوةيتلا لابنتي يَ 2 3
 . هاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبص ضام لعف : انزنأ .قي ةيقحت فرح د داس ملا بداحسا ال : كيلإ تلزتأ دقلو ©

 - رورجم رابج : كيلإ .٠ لع عقر لع يف كسلا لع يبم لصتن ريغ

 عج قلم هل علا نم الد سكاي دبوصنم هب لوم تانيب تايآ ©

 , ًاضيأ ةرسكلاب ةبوصنم ةفص 1 تانيب ٠ ملاسلا ثنؤملا

 ١ عراضم لعف : :رفكي .اهل لمعال ةيفان :ام .ةيفانئتتسا : واولا : اهيرفكي امو ©

 ْ . رفكيب قلعتم رورجم راج : اهب ةمضلاب عوفرم
 . ركذم عج هال الب عفرم عا : نوقسافلا هرصح ,ةادأ : نوقسافلا الإ ©

 . ةرفملا نيونت نع ضوع : نونلاو . ملاس

  0٠٠١قيقا د فاز دز زق تءاونه خو © ١

: 
 ىلع فلظع فرح : وارلا |. ماهفتسا ظنلب خيرت فلألا : فلألا : املكوأ

© 

1١7” 



 «لك» نم ةبكرم :املك .(اودهاع املكو تانيبلا تايآلاب اورفكأ» هانعم فوذحم

 طرشلا باوج هبشب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ةباين ىلع بوصنم مسا وهو
 يف ردصم ليؤأتب اهدعب امو «ام» و . ةيردصم «ام» و فاضم وهو «هذبن»

 . فيعض هنكلو . ةدئاز واولا نوكت نأ زوجيو . ةفاضالاب رج لع

 لوعفم ةادهعاو ةقراف : فلالاو لعافأ عفر لحم يف لصعم ريم : واوا :

 طرشلا باول ةهبشم «قيرف هذبنا ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم  ردصم - قلطم

 .اهلخعالا

 ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هذبن : قيرف هذين ©
 . ةحتفلاب عوفرم لعاف : قيرف .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . رج فرح : لب مهثم ©
 : لب . ينايب رج فرح ؟نماو «قيرف» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو

 . ةلمج تقبس ةيفانثتسا

 ريمض : ءاهلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : مهرثكأ : نونمؤي ال مهرثكأ ©

 ال .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 لاعقألا نم هنأل نونلا توبثي: عوفرم عراضم لعق : نونمؤي ال لمعال ةيفان

 ال 7 ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا

 . ؛« مهرثكأ ١ ربخ عفر لح يف « نونمؤي

 اووأ َنِرلانفو رف دب مسالة ِدَص 2م ماد عن لوسر هاج ١٠١١

 ما ع ١

 © نيبال من محياك شر هر ارو رهاب بيسأل

 طرش مسا يهو «نيحا» ىنعمب : امل . ةيفاثئتسا : : واولا : مهءاج املو با

 قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج ريغ

 لع ينبم ضام لعف : مهءاج .اهدعب يتلا ةلمجلا ىلإ ةفاضم يهو باوجلاب

1١56 



 مهءاجا ةلمحو . مدقم هب لوعفم بصن لحب يف نييئاغلا ريمض ؛مهاو حتفلا

 ' : ةفاضالاب رج لحم يف «لوسر

 قلعتم رورح راج : دنع نم .. ةمضلاب عوفرم لعاف : هللا دفع نم لوسر ©
 .'ةرسكلاب رورجم ميظعتلل هيلا فاضم : هللا. ؛لوسز» نم ةفوذحم ةفصب

 : فرح : ماللا . ةمضلاب هلثم ةعوفرم لوسرل ةتباث ةفص : مهعم امل قدصم ©

 راجلاو ماللاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينم لوصوم مسا "سا و رج

 . ةقاضالاب رج لع يف نيثغلا يمض ؟نر ةفراحلا لوصرلا ةلصب

 فرم لما : قي . عفا لع يبم نام لم  نيذلا نم قيرف ذب

 0اا قيرفلا ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو : نمب رج لحم

 رهاظلا ملضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوتوأ : باتكلا اوتوأ ©

 _ عفرأ لحم ف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذخملا ءايلا لع

 ' ريغ طرش باوج اهدعب امو «ذبن» ةلمجو . ةقراف : فلالاو . لعاف بت

 ل لال ةوسرلا الس ا ةلجب « برصإلا نس اش لال اج

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم. : باتكلا

 ظبل هللا ١ ةحتفلاب بوصنم وهو «ذبنا لعفلاب هب لوعفم .: باتك : هللا باتك ©
 0 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم ةيلإ فاضم : ةلالجلا

 : مهروهظ .. ةحتفلاب بوصنم ذبنب قلعتم ناكم فرظ : مهروهظ ءارو ©

 . ةايالاب نسج لم يف لصعم ريض : ءاقل . ةردكلب رورجت هسإإ فاض

 | دتاقا إف تارعأ نم لمفاب يشم فرحا :نأك : نوملعي ال مهتاك ©

 ' توبثشب عوفرم عراضم لعف : نوملعي . اه لمع ال ةيفان : ال .روكذلا
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 لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نزنلا

 لوعفم فذحو ؛نأك» ربخ عفر لحم يف «نوملعي الد ةيلعفلا ةلمجلاو

 يأ .هللا باتك نوملعي ال : ىنعمب هيلع لدي هلبق ام نأل راصتمخا «نولمعي»

 . هللا دنع نم هنأ نودكأتم مهنأ عم نوفرعي ال

 ينل كلو زميل ركاب سلس عنيفا تاماَوصمَو ٠١7
 72 م 7 72 هه 2 0 7

 توربمو تور لباب نكحللا ُلَعْلِرْمَورَبلاَس دلك وكيس ا ورتك
 دع رد 300 00 0 رد 10 ”

 نايمه دوركم م 07 دم ةتلف راع الوش لوحي ننال

 ةيواو
 ُدَملَو همم وج ل هس 5 12 َّى و ساَدذِإب

 و
 در نمد نضره يحوز ورم

 ه ةلمازهضأو اوَاَميْذَلَو نكرة رهان هلي كَيكاولع
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضضام لعف : اوعبتا ةفطاع : وارلا : اوعيتاو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : نيطايشلا اولتت ام ©

 .لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : اولتت .هب لوعفم

 دئاعلاو . لوصوملا ةلص ؛ولتت» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : نيطايشلا

 اولتت" لعفلل هب ًالوعفم «ام» برعت نأ زوجيو ولتت ام : ريدقتلا .فوذحم

 0 دبع صل لك يف امدل انو هامإ نم ةلمشلاو

 « اهؤرقت نيطايشلا تناك يتلا ةذوعشلاو رحسلا بتك اوعبتاو :ريدقت

 . اهوقت ىنعمب

 رورجب هيلإ فاضم :ناميلس . ولتتب قلعتم رورجمو راج : ناميلس كلم ىلع © .

 . ةيملعلل فرصلا نم عونمم هنأل ة ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب

 كك اي



 : رفك .اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانعتسا : راولا : .ناميلس رفك امو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : نايلس .حتفلا ىلع ينبم نضام لعف
  لمقلب يشم قرع ١ نكل .ةيفانئتتسا :واولا : اورفك نيطايشلا نكلو ©

 ١ برعت : اورفك .ةحتفلاب بوصنم «نكلا مسا :نيطايشلا .كاردتسالا ديفي

 . ؟نكل» نبخ عفر لحم يف «اورفك» ةيلعفلا ةلمجلتاو .ءاوعبتا» بارعإ
 نوبلا ثوبثب عرفرم عراضم لعف : نوملعي : رحسلا ساثلا نوملعي ©

 ! 'ةلمجو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض :.واولاو .ةسمخلا لاعفالا نم هنال
 : هب لوعفم : رحسلا .لوأ هب لوعفم : سانلا .لاح ٌبصن لحم يف «نوملعي#
 ٠ . :ةحتفلاب بوصنم ٍناث

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . .ةنفطاع : واولا : لزفأ امو ©
 .لزنأ ام اوعبتاو يأ ةولتتام١» ىلع وأ ؛رحسلا» ىلع فوظعم هب لوعفم بصن

 ' ريمض لعاقلا بئانو . حتفلا ىلع ينبم « لوهجملل ينبم ضام لعف : لزنأ
 0 . وه : هريدقت ًازاوج .رتتسم

 . ىنثم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو لزناب قلعتم رورجبو راج : نيكلملا ىلع ©

 . هام) لوصوملا ةلص ؛لزنأ» ةلمحو . درفملا نيونت 'نع ضوع : نونلاو

 : مسالا رج ةمالعو لزنأب رورجيو راج : تؤورامؤ توراه لبابب 0
 . لادبملا نم لدب : ثوراه . فرصلا نم عونمم هنال ة ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا

 ' ."'فرصلا نم عونمم هنال ة ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب زورجم «نيكلملا» هنم

 , تعنمو . هبارعإ برعيو «توراه» ىلع واولاب قوطغم مسا:: تورامو
 1 . ةيملعلاو ةمجعلل  نيونتلا - فرصلا نم ةثالشلا ءامسالا

 / 2: نايلعي .اهل لمعأل ةيفان : ام .ةيفانتسا : وارلا : دحأ نم نامّلعي امو ©
 ! فلأ : فلالا . ةسمخلا لاعقالا نم هنال نونلا تروبثب عوفرم عراضم لعف

 : دئاز رج افرح : نم . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض نينثالا
 1 لع بوصنم « دئازلا ربا فرحب ديكوتلل اظفل رورج مسا: دحأ .دينكوتلل
 1 دحأ ناملعي «ريدقتلاو «ناملعي» لغفلل هب اوعفم هنا ىلع
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 ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : الوقي . ةياغو رج فرح : الوقي ىتح ©

 . فلالاو ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح : هبصن ةمالعو (ىتحا دعب :

 «نأ#و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : نينثالا فلأ

 مدقت هنال «ىتح١ رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا

 . ناملعيب قلعتم رورجملاو راجلاو . هب رعشي ام هيلع

 ينبم لصفنم عفر ريمض : نحن .ةفوفكمو ةفاك : نإ : ةئتف نحن امّنِإ ©'

 نحن انإ» ةلمجو ةمضلاب عوفرم ربخ :ةنتف .أدتبم عفر لع يف مضلا ىلع
 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «ةنتف < |

 الب موزجب عراضم لعف :رفكت .ةمزاج ةيهان :ال .ةيفانتسا :ءافلا : رفكت الف ©:

 .تبنا :هريدقت ابوجو رتتسم ريمض :لعافلاو .هرخخا نوكس ةمزج ةمالعو

 . «نوملعي» بارعإ برعت : نوملعتي .ةيفانئتسا :ءافلا : امهثم نومّلعتيف «'

 نمي رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو رج فرح نم : اهنم 03
 . نوملعتيب قلعتم رورجملاو راجلاو ةينثتلا ةمالع فلالاو عمجلا ةمالع ميملاو

 لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: هم نوقرفي ام ©:

 .2نوملعي» بارعإ برعتو اه لحم ال لوصوملا ةلص : نوقرفي . نوقرفيب هب
 . نوقرفيب قلعتم رورجمو راج :هب

 :ءرملا .ةحتفلاب بوصنم نوقرفيب قلعتم ناككم فرظ : هجوزو ءرملا نيب ©

 لع فوطعم : هجوز . فطع فرح : والا .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :: ءاهلاو . ةرسكلاب هلثم رورجم ءرملا

 دنع «سيل» لمع لمعت ام : ةيفانكتسا : واولا : نيراضي مه امو ©

 لع «ام) مسا لصفنم ريمض :مه . ميمت ينب دنع ةلمهم ةيفانو نيزاجنحلا ْ
 . ديكوتلل دئاز رج فرح .: ءابلا . ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبمو ىلوالا.ةغللا

 عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو ًاظفل هل رورجم أدتبملا ريخت وأ «ام» ربخ : نيزاض

 لوالا ىلع ًالحم بوصنم درفملا نيونت نع نيرئتلا ضوع نونلاو ماس ركذم
 . يناثلا ىلع ًالح عوفرمو
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 ' دئاز رج فرح : نم . نيراضب قلعتم رورجمو راج: الإ دحأ نم هب ©
 ١ لغافلا مسال هب لوعقم هنا ىلع الحم بوصنم اظفل درجم مسا :دحأ .ديكوتلل
 . اه لمع ال رصح ةادأ وأ اه لمع ال ءانثتسا ةادأ : الإ .«نيراض»

 : الحلا ظل هلا .نيراضب قلعتم رورجبو راج : ام نوملعتيو هللا نذإب ©

 : واولا . ةرسكلا :' رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحم مسا

 . ايهبارعإ قبس : ام نوملعتي

 :لعافلاو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :مهرضي : :مهعفني الو مهرضي ©
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ٠ وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض
 ٠ ةلْط «مهرضي» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو.. هب لوعفم بصن لحم

 بارعإ برعت : مهعفني . اه لمع ال ةيفان : ال .ةفطاع : واولا .لوصوملا
 ا 1 . «مهرضيلا

 .ذيكوتلا يفت ءادتبالل :ماللا .ةيفانئتسا :واولا : هارتشآ نمل اوملع دقلو ©

 ' نم:ديكوتلل ةيئادتبا ماللا «اورفك» بازعإ برعت :اوملع . قيقحت فرح :دق
 ' نونلا ترسكو . ًأدتبم عفر لحم يف نركسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا
 : مال ضارتعال ًالحم ال ًاظفل  اوملع لمع قلع دقو . نينكاسلا ءاقتلال
 ؛ رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هارتشأ .ءادتبالا

 : ىلع ينبم لضتم ريمض.: ءالاو . وه : هريدقت زاوج رتتسم ريمض لعافلاو

 ' مزج لح يف طرشلا لعف «ىرتشأ» لعبفلاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
 ؛ لعف اتلمجو «اوملع» يلوعفم دسم تدس اهدعب امو هارتشأ نم# ةلمج نمب

 | نم ةيمسالا ةلمجلا نوكت نأ زوجيو «نما ربخ عفر لح يف هباوجو طرشلا

 . ةيلوعفم دسم تس اوملعب بصن لحم يف ربخلاو أدتبملا

 / ريخب قلعتم رورجو راج : هل . اه لمع ال ةيفان : ام: ةرخآلا يف هلام ©

 ' امو امو . فالخ نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : ةرخآلا يف . مدقم

 . زوجيو . بارعإلا نم هل لحم ال ءافلاب نرقم ريغ مزاج طرش باوج اهدعي

 . ًالوصوم اهسا ؛هارتشا نملا يف «نم» نوكت نأ
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 الحم عرفرم ًأظفل نمب رورجم مسا : قالخ .دئاز رج فرح نم : قالخ نم ©

 . رفاو بيصن : ىنعمب . رخؤم أدتبم هنا ىلع

 لعف :سئب . ديكأتلا وأ ءادتبالا مال :ماللا .ةيفانئتسا :واولا : ام سئيلو ©

 : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : هلعافو مذلا ءاشنال حتفلا ىلع ينبم ضام

 رتتسملا «سئبا لعافلا زييمتل بصن لحم يف «ءيش١ ىنعمب ةركن : ام. .وه

 ًالعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم سا ام» بارعإ زوجيو
 مال لبق. عقاو «اوملع دقل» يف لعفل : ليقو . فوذحم مذدلاب صوصخملاو

 فوذحم مسق باوج يف ةعقاو ءادنبالل ؛هارتشا نملا يف ماللا نأ يأ مسق

 . اوملع دّمل هللاو : هريدقت ا

 فلالا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورش : مهسفنأ هب اورش «
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريم : واولا : ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 : مهسفنأ . اورشب قلعتم رورجمو راج : هب . اوعاب ىنعمب ةقراف فلالاو
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ربمض : ءاهلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . لوصوملا ةلص «اورش# ةلمجو . عمجلا ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج

 . ةمزاج ريغ طرش ةادأ . علنتمال عانتما فرح : ول: نوملعي اوناك ول ©

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك ش

 برعت : نوملعي . ةقراف : فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 «ناك» ريخ بصن لحم يف «نوملعي) ةيلعفلا ةلمجلاو !نوملعي: بارعإ
 ام سئبل نوملعي اوناك ول : ريدقتلاو . هاتعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو

 . مهسفنأ هب اورش

 دلع افاحأ ياعرب وك وتاوازما نغهألو ٠١
 ل يال

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا . لعفلاب هبشم فرح : نأ . ةمزاج

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو «نأ» مسا بصن لح
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 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبه: ضام لعف : اونمآ ©
 : لحم يف ةاونمآ» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف' : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 , لغفلا لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو هنأ» و ؛َنأ» ربخ عفر

 ٠ ١ مهناهيا ثبث ول ريدقتب رمضم |
 ' بزعتو ؛اونمآ» ىلع ةفوطعم : اوقتا . ةفظاع اع.: واولا : ةيوثمل اوقتاو ©

 ' ادتبم : ةبوثم اولا باوج يف ةعقاو ءادتبالاو ديكأتلا مال : ماللا . اهبارعإ

 71 ٠ مزاج ريغ طرش باوج «هللا دنع نم ةبوثم) ةلمجو . ةمضلاب عوفرم
 مسا : هلل . اهم ةقوذع ةفصب وأ ةيرثب قلمتس رورو راج : هللا دنع نم

 0 . ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رو

 اول . ةمضلأب عوفرم ةيوثم أدتبلا ربخ : ريخ : نوملعي اوثاك ول ريخ © 1
 . ةقياسلا ةيآلا ةياهن 'يف تنرعأ : نوملعي اوناك :
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 تيكن رع داو ابر ظنا أوو اجر اولوتتال اوما لا امي

 ظ 0
 ! لخعأيف مضلا ىلع ينبم مسا : يأ .ءادن ةادأ : اي : اوذمآ نيذلا اهيأاي«©

 ! ::حيتفلا ىلغ ينبم لوصوم منما : نيذلا: . هيبنتلل "اهلل و ىدانم هنأل بصن
 ' واو هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ «يأ» نم «لدب» ٍنايِب فطع
 ' ةلمحو . .ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 ١ . بارعإلا نم 00

 ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اولوقت . :ةمزاج ةيهان : ال : اولوقت ال

 , يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا قذحب : همْزج

 0 1 . ةقراف' : فلألاو لعاف عفر لحم

 ' «ةلغلا فرح# هرخخآ فذح ىلع يتبم بلط ةغيضب سامتلا لعف :: انعار ©
 : ينبم لضتم.ريمض انو 8 تنأ : هريدقت ًايوجو.رتتسم ريمض :لعافلاو

 ا ا5



 هب لوعفم بصن لحم يف «انعار# .ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 تفذحو كعمس انعرأ ىنعم ىلع انلعاف وه ةانعار» يف ليقو» لوقلا لوقم»

 . رمألل .ءايلا

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولوق . ةيفانهسا : واولا : انرظنا اولوقو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم ّنأل نونلا ّْ

 :هلعافو هرخآ نوكس ىلع ينبم رمأ لعف : انرظنا . ةقراف :فلألاو .لعاف

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةان» و تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريم

 لوقف هنأل هب لوعفم بصن لح يف هانرظنا# ةلمجو . هب لوعفم بصن لح
 . انل حضو : انرظنا ؟ىنعمو» لوقلا

 . اهبازعإ برعتو هاولوق» ىلع ةفوطعم : اوعمسا ةفطاع : واولا : اوعمساو ©

 هب مترمأ ام اوعمسا يأ . ىنعملا يف نماك :: هريسفت فوذحم لعفلا لوعفمو

 . ةعاطو لوبق عايس اوعمسا وأ

 مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : نيرفاكلل ةيفانئتسا : واولا : نيرفاكللو ©

 نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 باذعل ةفص :.ميلأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم ًأدتبم : باذع: ميلآأ باذع ©

 . ةمضلاب هلثم ةعوفرم

 ه ورم »رى لس مر يو ع اس مسوو7ةصصر ١ دص وجو سر ف صر سر

 نضيع رين َنِاْرلاال بيهن ماورد هوم ٠١
 دمج ورةصو يده عوس رار رس هر ورود كرس و 7

 8# ريظعلا ]صفا وذ هاو ءاشيي نع وتحب تعي ة هاو مكبر :

 عوفرم عراضم لعف : دوي .اهل لمع ال ةيفان : ام : اورفك نيذلا دود ام ©

 :اورفك . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا . ةمضفلاب

 يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 ال لح ال لوصوملا ةلص ؛اورفك» ةلمجو . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم

 . بارعإلا نم

 ار



 .«نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : الو باتكلا لهأ نم ©
 ' .  دئاز فرح :ال .ةفطاع :واولا .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :باتكلا

 ..ملاس زكذم عمج هنال ءايلاب رورجم «باتكلا لهأ» ىلع ىلع ,فوطعم : نيكرشملا ©:

 . درفملا يف نيونتلا نع ضوع : نونلاو
 هبطن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : لزني .ةيردصم : ن :٠ لزنب نأ ©

 يف ردصم ريدقتب «اهالت امو نأ» نم ةلمجلاو . لوهجملل ينبم وهو ةحتفلا

 رجب فرح «باتكلا لهأ نما يف "نما و ةدريا لعفلل هب هب لوعشم بصن لحم

 .. ينايب

 نم ركل عجة ميو لي قاتم ورشي دا ريخ نم مكيلع ©

 عفو لحم يف يحولا نم يش : هريدقت فوذحمب قلعتم رورجمو راج : ريخ
 . لعاف بئان

 وأ: روكذلا عمج ةمالع ميمو لزنيب قلعت رورجتو راج : هللاو مكبر نم ©

 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ريخ نم ةفوذحم ةفصب

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا واولا . .عمجلل

 : الم عوفرم ًاظفل رورجم مسا ريخ ريخو ديكوتلل ةدئاز «ريخ نم» يف نم ليقو

 1 1 ٠ لعاف بئان: .

 حرب .أدتجلا ربخ عقر لع ىف «صققيا ةلجو وم ١ ل هريدق ًالوج رعسم ١

 رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو «صتخم» لعفلاب قلعتم .رورجبو راج
 . ةفاضالاب رج لح يف

 : هي لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوسم مسا : نم : ءاشني نم ©

 0 «صتخيا» بارعإ برعت :لوصوملا ةلص .:

 ريت :1و ذ .ةمضلاب عوفرم ًادتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةفطاع :واولا : وذ 5
 : . ةسمخلا ءامسالا نم هنال واولاب عوف رم أدتبملا

 ةفص :.ميظعلا ..ةرسكلاب زورجم هيلإ فاضم.: لضفلا : ميظعلا لضفلا ©

 . ةرسكلاب هلثم رورجم لضفلل
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 فاعل ةأالسعا اهيذيز اهني اهواي منوعات
 دينو 00

© 

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماج طرش مسا :ام : ةيآ نم خسنن ام ©
 طرشلا لعف هنال موزجم عراضم لعف : يسن .خسنن لعفلل مدقم هب لوعفم

 . نحن هريدقت ًابونجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس ةمزج ةمالعو
 هخسنن ءيش يأ : ريدقتلا» . نم فوذحم لاحب قلعتم رورحم راج : ةيآ نم

 . تايآلا نم هنوك ةلاح

 ةمالعو اهلثم ةموزجم «خسنن» ىلع ةفوطعم : اهسنن ةفطاع : وأ : اهسنن وأ ©

 ابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو « ءايلا 3 ةلعلا فرح فذح : لعفلا مزج

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه»و . نحن : هريدقت

 . هب لوعفم

 فرح فذح : همزج ةمالعو طرشلا باوج هنال موزجم عاضم لعف : ِتأف ©

 . نحن © هريدقت ابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو .«ءايلا» ةلعلا

 رورجمو راج : اهنم . تأنب قعلتم رورجمو راج : اهلثم وأ اهنم ريخب ©

 ةرسكلاب هلثم رورجم ريخ» ىلع فوطعم : اهلثم .ةفطاع : وأ .ريخب قلعتم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و

 .بلقو مزجو يفن فرح :مل .ماهفتسا ظفلب خيبرت فلا :فلالا : ملعت ملأ ©

 : لعافلاو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : ملعت

 . تنا : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض

 هللا . لعفلاب هبشم ديكوت بصن فرح :نأ : ريدق ءيش لك ىلع هللا ْنأ ©

 رورجمو راج : لك ىلع . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نأ» مسا: ةلالجلا .ظفل

 عوفرم ؛نَأ» ربخ : ريدق .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش .ريدقب قلعتم

 . «ملعتا لعفلا يلوعفم دسم تدس ' اهدعب امو «ْنأ» ةلمجو « ةمفلاب

 كر



 14 »ع م 7 و ١ هس أ ٠ نود نيرلاو ضل رتل كاما ف[ تالئ1( /

 ' راج : هل .ةقباسلا ةبآلا يف تبرعأ : هللا نأ ملعت ملأ : .: هل هنا َّنأ ملعت ملأ ©
 : ١ . مدقم ريخب ناقعلتم رورجمو

 رهو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدعبم : كلم. : ضراألاو تاومسلا كلم ©

 .ا ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم ' : تاومسلا . فاض
 ةرسكلاب اهلثم زورخم تاومسلا ىلع ىلع فوطعم ضرألا ٠ ''فطع فرح :واولا

 : . «نأ» ربخ عفر لحم. يف «2كلم هل» ةلمجو

 , راج :مكل ٠ ال لمع ال ةيفان :ام .ةفطاع : واولا : هللا نود نم مكلامو © .
 ش قلعتم رورجمو راج: :نود نم . . عيا ةمالع ميلاو مدقم ريخب قعلتم دورجو
 ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحم هيلا فاضم : .يلو.نم ةمدقم لاحي

 ش رعت ةراقلا ةرسكلا :رجلا

 ًاظفل روزجم مسا : يل ا ريصن الو فو نم »

 ديكوتلل ةدئا ال ةقطاع : واولا . أدتبم هنا ىلع الحم عرقرم رخلا فرجب

 . ارعإ بر برعي هي لوا لع فوطعم ريصن .اهل لحم ال

 ٠١8

 ل و 24م 2س 00
 ليو 5220 اولعست نا دوديرت مَ

27 

 © ٍليتلاََوَمٌَرَصْتَس نمل احلا
 ةزمهب ةقوبسم اهنأل ةلصنتتم يهو فطع فرخ :مأ: نأ نوديرت مأ ٠

 ةسمخلا 'لاعفالا نم هنال نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف:: نوديرت . ماهفتسا

 كا



 . ابصنو ةيردصم فرح :ْنأ .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو

 : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : رلأست : مكلوسر اولأست ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح

 لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «ةيردصملا نأ»و . ةقراف : فلالاو لعاف

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكلوسر .«نوديرت» لعفلل هب لوعفم بصن

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا

 لوعفم بئان بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم "لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : امك © |

 . اهل لحم ال ةيردصم « ام» و . قلطم

 : ىسوم ٠ .حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :لئس : ىسوم ليس © :

 امو ةيردصملا «اما و « رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان

 ٠ ىسوم لاؤسك ًالاؤس يأ ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 لم ينص مل ا . لبق ٠ ا

 - أدعبم عفر لحم يف مناج

 يتلا نوكسلا : همزج ةمالعو طرشلا لعف هال موزجم عراضم لعف : لدبتي ©

 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : هلعافو نينكاسلا ء ءاقتلال ترسك

 رورجمو راج :نايالاب .ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : دقف ناميالاب رفكلا ©

 ريمض : لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لض : ليبسلا ءاوس لض ©

 : ليبسلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاوس . وه : هريدقت ًازاوج رتتنسم

 طرش باوج «ليبسلا ءاوس لض دقف» ةلمجو . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم
 عفر لحم يف : هباوجو طرشلا:لعف : اتلمجو مزاج لح يف ءافلاب نرتقم مزج

 . «نم» أدتبملا ريخ

 لااا



 ش سار مشد - مارق ل

 -_ص

 ١ درت راك »هد مكوه رو بك لَم نمربكسيَو ١4 | تك 5 00

 ْ 20111110 كج ادوشاو اولا يس منع
 رو و 1 هم

 2 ريو عدَد
 : نيثك .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دو : باتكلا لهأ نم ريثك نو ©

 «ريثكا» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : لهأ نم .ةمضلاب عوفرم لعاف
 ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلإ فاضم : باتكلا : ٍينايب رج فرح «نم»و

 عراضم لعف : مكنودري .هل لمع ال يردصم فرح : ول: مكتودري ول ©
 لحم يف لضتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنال.نونلا توبثب عوفرم

 هب لوعتفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . عفر
 8 ردضملاو . ةيردصم ةلص !مكنودري) ةلمجو,روكذملا عمج ةمالع : ميملاو

 : مكنودريو .؟دو» لعفلل هب هب لوعفم بصت لحم يف !اهدعب امو ول» نم
 : . ًالاح «ارافك» نوكت ىلعملا اذه ىلعو مكنوعجري

 لا قضم: كال يدم قلعتم رورجيو راج : مكئاميا دعب نم ©
 : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةرسكلاب رورجم

 1 . عمجلا ةمالع

 بوصنم . . . نولّرحي ىنعمب نودي ٍناث هب لوعفم : ار : ًادسح ًارافك ©
 1 لا لع بيم وأ دبل كوع : ١ ًادسح : ةحتفلاب

 رؤرحم هيلا فاضم : مهسفنأ .ًادسحب قلعتم رورجمو راج : مهسفنأ دنع نم ©

 1 .عمجلل ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمسض : ءاهلاو . ةرسكلاب

 لمف : نيبت . ةيردصم : ام هدنع نم» بارعإ برعت : نيبت ام دعب نم ©

 ةلمجلاو .اهل لح ال ةيردصملا اما ةلص نيبتي ةلمجو . .حتفلا لع ينبم ضام
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 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهدعب امو ةيردصملا ام" نم

 قحلا . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . نيبتب قلعتم رورجمو راج : قحلا مهل ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف :

 فذح ىلع ينبم رما لعف : اوفعا . ةيفاتئتسا : ءافلا : اوحفصاو اوفعاف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نأل نونلا

 . مهنع اوفعاف ىنعمب اراصتخا لعفلا ةلص تفذحو ةقراف فلالاو .لعاف

 . اهبارعإ برعت اوفغا ىلع واولاب ةفوطعم :اوحفصاو

 دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : يأي .رجو ةياغ فرح : يتأي ىتح ©

 راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتي اهدعب امو ةرمضللا ْنأو 'ىتح»

 . اوحفصا لعفلاب قلعتم رورجملاو

 رورجمو راج : هرمأب . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا: هرمأي هللا ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو .يتأيب قلعتم

 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ ©
 قلعتم رورجمو راج :لك ىلع .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛نإ» مسا : ةلالجلا

 ربخن : ريدق .ةرسكلا ةرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :ءيش .ريدقب

 ٠ ةعضضلاب عوفرم نإ

00 2060 

 لل دنعوو 2 ًاوميلاَمَم 0و ورا اوف اومفأو ١٠

 1-0 ع 101 رب نومي هلا

 نونلا افذح لع يتيم رمأ لعف اومهقأ ةفطاع : : راولا : ةالصلا اوميقأو ©

 .لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةالصلا .ةقراف :فلألاو

 ارميقأ» ىلع ةفرطعم : ةاكلا اونآ ةفطاع : راولا : امو ةاكزلا اوتآو ©
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 .: ينبم مزاج طرش مسا ةام١و ةيفانئكتسا : واولا : اهئارعإ ثترعتو «ةالصلا

 0 اومّدقت» لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 َنْوْبلا فذح : همزج ةمالعو طرشلا لعف هنال موزجم عناضم لعف : اومّدقت ©
 :!لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمدلا لاعفالا نم هنال

 0 ا . ةقراف : فلالاو

 لضتم ريمض : فاكلا « اومدقتب قلعتم زورجبو راج : ريخ نم مكسفنأل ©
 راج :ريخ نم .عمجلا ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم :

 . ٍنايب رج فرح ؛نم» و ةيطرشلا «ام» نم ةفوذحب لاحب قلعتم رورجمو

 .. طرشلا باوج هنال موزجم عباضم لعف : هرودجت : هللا دنع هودجت ©

 ىلع ينم لصتم يمض : ءاحلاو , لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا
 ْبوصنم هودجتبي قلعتم ناكم فرظ : ذنع .هبا لوعفنم بصن لحم يف مضلا

 .ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا .ةحتفلاب
 . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ؛هودجتا ةلجو

 نإ" مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو ابصنت فرح : هلا نإ ©

 . ةحبتفلاب ميظعتلل بوصنتم

 ىلع ينبم لوصوم مسا ؛ام» و رج فرح : ءابلا : ريصي نولمعت امي ©
 هنال نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 ةلمجو ." لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم
 ١ ةمضلاب عرفرم ّنِإ» رب : ريصب . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛نولمعت#
 ًاابصتخا فوذحم ريمض لوضرملا ىلإ دئاعلاو . ريضبب قلعتم :رورجملاو راجلاو
 هام» نوكت نأ زوجو . هنولمعت اب : ريدقتلا هب لوعفنم هنأل لخملا بوصنم

 :ريدقتلا ٠ ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو هاما نوكتف . ةيردصم
 . مكلمعب

 ا
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 202م كي يس ا ادي ١١١

 كما و امك ل ذآ

 83  َنِقرصوَم هر اوامر

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق .ةيفانثكتسا :واولا : اولاقو ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا ْ

 ةمالعو نلب برصنم عراضم لعف : لخدي .بصن ةادأ : نل : لخدم نل ©

 . هرخآ يف ةرهاظلا ةحتفلا : هبصن

 لح يف «اهالت امو لخدي نل» ةلمجو ... ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةثجلا ©

 . "لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن

 ةيذلا» ىنعمب لوصوم مسا :نم .اه لحم ال رصح ةادأ :"الإ : ناك. نم الإ ©

 صقان ضام لعف : ناك ؛لخدي» لعفلل لعاف عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبم

 «ناك» ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : اهمساو حتفلا ىلع ينبم

 . لوصوملا :ةلص

 .ةركن هنأل هنونملا ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًادوه : ىراصت وأ ًادوه»

 هلثم بوصنم ؛ادوه» ىلع فوطعم مسا : ىراصنت .فطع فرح : وأ

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . الغيم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : كلت : مهينامأ كلت ©

يم : ءاغا . لقشلل ءابلا ىلع ةردشلا
 رج لحم يف مضلا لع ينيم لصتم ر

 كلت : ريدقتب «مينامأ كلتا ةلمحو ٠ روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب

 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو فاضملا فذح « مهين امأ ةينمالا

 . لوق : هلصأ نأل ًافيفخت وارلا.تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ : هريدقت ًابوجو رتسم ريمض : لعافلاو

 : ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ينوطعأ :ىنعمب رمأ لعبف مسا : اوتاه ©

 هما ةاا



 00 .. ةقراف فلالاو لعاف عفر لحب يف لصتم ريمسغ : واولا
 'ش املا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا ةحتفلاب بوصنب هب لوعفم : مكئاهرب ©

 0  نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذح :٠ اويتاه : اهلصأ ىلع - اوتاه يف لوقلا زوجيو روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف
 ىلع ينبم نضام لمف + منك .مزاج طرش فرح : نإ : نيقداص منتك نإ ©

 ريخ : نيقدأص .«ناك» مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاتلا : . طْرشلا لعف هنال مزج لحم يف كرحنللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 هب لوعفم ابصن لحم يف 'اهالت امو اوتاه» ةلمجو . درشفملا مسالا يف ةكرسملاو ' نيدونتلا نغ ضومع : نونلاو ملاس ركذم عمج هلال. ءايلاب برصنم «ناك»
 0 ا . هأتعم مدقتل فوذحم طرشلا باوج "«لوقلا لوقم»

 زهطء ووتر دع ارا يوفر يوحي مم ١١ و وار ”ء بم هر 000 وقار راك رج ع 062 9
 مدا رود و 0

 © َنروْمْهاَ

 ١ مزاج طرش مسا : نم . يفنلل تابثإ معن : ىنعسب باوج فرح : نم ىلب»
 1 . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 , ريمض لعافلاو طرشلا لعف مزج لحم يف حتفلا ىلع: ينبم ضام .لعف.: ملسأ ©
 فوذحم لعفب العاف انما بارعإ زوجنو وه: هريدقت ًازاوج راتسم

 . بوصألا وه لوألا بارعإلا نكلو 2 ملسأ نم اهلخدي ىلب :هزيدقت

 يتيم لضتم ريمض : ءاغلو .ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : ههجو : هلل ههجو ©
 ىذعت دقو. ملسأب قلعتم رورجمو راج : هلل . ةفاضإلاب لحم يف رسكلا ىلع
 لعف اتلمجو اصلاخ يأ ًاملاس هتاذ وهو ههجو لعج ىنعنمب وهو ماللاب لعفلا
 . «نم# أدتبملا ربج عفر لحم يف هباوجو طرشلا

 لح يف حتتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه ةيلاح : ىاولا : نسحم وهو ©
 ؛لاح بصن لحب يف :ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم أدتبملا رببخ :نسحم .أدتبم عفر

 لا 45



 مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : هل طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هرجأ هلف ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : هرجأ

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةهرجأ هله ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم

 هيلا فاضم : هبر فاضم وهو بوصنف رجأب قلعتم ناكم فرظ : هّير دنع © |

 .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاحلاو ةرسكلاب رورجم

 أدتبم : فوخ .ال لمع ال ةيفان : ال ةيفانئتسا : :١ مهيلع فوخ الو ©

 : ميملاو . نئاك : هريدقتو ربخلاب قلعتم رورجيو ا عوفرم

 . روكذلا عمج ةمالع

 ريمض : مه .ال لمع ال ةيفان : ال .ةفطاع : واولا : نوئزحي مه الو ©

 هنال نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نونزحي . أدتبم عفر لحم يف لصفنم

 ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفالا نم

 . ؟مهل ريخ عفر لحم يف «نونرحي)

 رو 1 ا 7 8 تا و وس

 لس نول تيا سلا لق كلَ ا

 88 تنين كفو زم لة لَم هلو
 : ءاتلا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلاق ةفطاع : واولا : دوهبلا تلاقو ©

 عوفرم لعاف : دوهيلا نينكاسلا ءاقعلال رسكلاب 1 ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 . ةمضلاب

 حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تسيل : ءيش ىلع ىراصنلا تسيل ©

 : ىراصنلا . نينكاسلا ءاقثلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو

 راج : ءيش ىلع . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «سيل» مسا

 بصن لحم يف ؟ءيش ىلع ىراصنلا تسيل» ةلمجو «سيلا ربخب قلعتم رورجيو

 3 وو



 . حيحص نيد ىلع اوسيل ىنعمب «لوقلا لوقم» هب لوعفم
 ؛ «فطع افرح : وارلا : ءيش ىلع دوهيلا تسيل ىراصنلا تلاقو ©

 : برعت !ءىش ىلع ىراضنلا تسيل دوهيلا تلاق» ىللع كفرطعم 7 اهدعب امو

 0 . اهبارعإ
 : ىلع ينبم 'لضفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا : باتكلا نولتي مهو ©

 هلآل نونلا' توبشب .عوفرم عراضم لعف : نولتي « ادتنم: عفر لحم يف نوكسلا
 ةلفجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم رييض : و واولا . ةسمنخلا لاعفالا نم
 بوصنم هب .لوعفم : باتكلا . المها ًادتيملا رب عفر. لحم يف "نولتيا ةيلعفلا

 1 !' لاح بصن لحم يف «باتكلا نولتي مه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةحتفلاب

 | .ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف حتففلا ىلع ينبم «لثم# ىنعمب مسا فاكلا : كلذك ©
 " لؤعفملا نع ةبئان ةفص بصن لحم يف نوكي وأ هربخ عقر لحم يف هدغب ةيلعفلا
 ينيم ناشإ مسا : كلذ لام لف ...٠ نيد لق ريددتي فيا تخل

 0 ينم وصوم سل ١ نيذلا . حفلا لع ينبم ضام ل انف : لاق : نيذلا لاق ©
 : . لعاف عفر لخم يف حتفلا ىلع

 ُبارعإ برعت :نوملعي ءاف لمعال ةيفان : ال: مهلوق لثم نوملعي ال ©
 هب لوعفم : لثم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوملعي الا ةلمجو 'نولتي» 1

 ..عمجلا ةمالع :ميملاو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم ميت ةحتفلاب بوصنم

 .ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةلالخلا ظفل هللا ٠ ةيفانكسا :. ءافل :١ مكحي كللاق ©

 هيد وج راسم ريسف : لعافلو ةمصلب عفر عئاضم لعف : مكحي

 : . أدتبملا ريخ عفر لحم لح يف «مكحب» ةيلعفلا ةلمجلاو . وه

 وهو ةحفلاب برصتم مكحسيب قلعشم ناكم فرظ : ةمايقلا موي مهنيب ©
 :ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم :لئصتم ريمض :ءاشا .فاضم

 ”:ةمايقلاو .فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ:: موي . عمجلا ةمالع

 ش .' ةركلاب رورج هيلإ فاضم

1١44 



 مسا «اماو مكحيب قلعتم رورجمو راج : نوفلتخي هيف اوناك اميف ©
 ينبم صقان ضام لعف : اوناك . يفب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 مسا عقر لح يف لصقم ريم : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 : نوفلتخمي . نوفلتخيب قلعتم رورجبو راج «هيفاو . ةقراف فلالاو «ناكا

 «ناك» رب بصن لحم يف «نوفلتخي» ةيلعفلا ةلمجلاو «نولتي» بارعإ برعت

 . بارعإلا نم امل لح ال لوصوملا ةلص «نرفلتخي هيف اوناك» ةلمجو

 فاسو مها َهفركينآء اجسام +١١ 0 لا 2و مر 21 9 صر :

 قمل ننام كَ :اكساعكإل تيم
 هد # جساس جقص د و كر” ( وشم

 #4 لع كادعوَملاِف دلو افلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم ةيفانغتسا : واولا : ملظأ نمو ©

 . ملظأ دحاو يأ ىنعمب ةمضلاب عوفرم ربخ : ملظأ .ًادعبم عفر

 يذلا" ىنعمب لوصوم مسا هَْما و رج فرح ني : اهلصأ : عم نمم ©

 عنم . ملظأب قلعتم رورجملاو راجللاو نمب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم 0
 . وه: «ريدقت ًااوج رتتسم ريم : لعافلاو ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 : . لوصوملا ةلص «عنم» ةلمحو

 .فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعنم :دجاسم : ركذب نأ هللا دجاسم ©

 ةيردصم فرح : نأ . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا ْ

 : هبصن ةمالعو نأب بوصنم لرهجملل ينبم عراضم لعف : ركذي . بصنو

 فرح فذحو نمب رج لحم يف اهالت امو نأ” نم لوؤملا ردصملاو ةحتفلا

 :ريدقتب هلجأل ًالوعنم بصن لح يف أ . عنمب قلعتم رورجملاو راجلاو .رجلا
 .ًاراصتخأ راجلا فذحو .ركذ ةيهارك وأ ركذ نم ينأ .ركذي نأ ةيهارك اهعنم

 .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :همسا .ركذيب ىاعتم رورجبو راج : همسا اهبف ©



 ْ ا

 حتفلا ىلغ ينيم ضام لعف : ىعس ..ةفطاع : راولا : اهبارخ يف ىعسو ©
 ! هيف تتسم ريمض لعاقلاو «عنم» لع فوطعم ودي رمل فلألا لع يقل

 . ريم «اهذ او . ىعسب قلعتم رورجمو راج : بارخ .يف . وه هريدقت ًاناوج

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 عفر لع يق رسكلا ىلع يشم نراشا مسا : ءالوأ : مهل ناك ام كثئلوأ ©

  ضقان نضام لعف : ناك امل لمعال ةيفان : ام .باطخلل : فاكلاو .أدتبم
 . اللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهف رج افرح اللا حتفلا ىلع ينبم

 ٠ م يني الك ام يأ ردتم متي قلصم ورع و داش

 ' عراضم لعف : اهولخدي بصان ةيردصم فرح : نأ : اهولخدي نأ ©

 : ىارلا . ةسخلا لاعفالا م هناا وبلا قدح : ةبصت ةمالعو نأب بوصتم

 | لحم يف رسكلا ىلع .ينبم لصتم ريمض «اه» و لعاف عفر:لحم يف لصتم ريمض
 ' حيرص ردصم ريدقتب ؛اهدعب امو نأ» نم لوؤملا ردصملاو . هب لوجفم بصن
 , ريخ بضن لحم يف ةردقملا ةيلعفلا ةلمجلاو رخؤم «ناك» مسا عفر لحم يف
 ١ نأ ناك ام» ةلمجو اهلوخد محل يغبني ناك ام : وه ريدنقتلاو مدقم «ناك»

 ْ . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «اهولخدي
 |. عج هنال ءايلاب بوصنم لاح : نيفئاخخ . رصخ ةادأ : الإ : نيفئاخ د

 ا .' درفملا نيؤنت نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم
 رج لحم .يف نيبئاغلا ريمض "مه» و رج فرح مالا : يزخ ايندلا يف مهل ©

 ! لحم يف زوزجمو راج ايندلا يف . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب
 ةرسكلا مبمالا رج ةمالعو هيلع ةمدقم يزخل ةفصب قلعشم هنأل لاح بصن

 أ .. ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : يزخ .رذعإلل فلالا ىلع ةردقملا

 :باذع ةرخآلا يف مه «ةفطاع :واولا : ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو ©

 باذعل ةفص : ميظع . اهبارعإ برعتو «يزح ايئدلا يف مهلا» ىلع فوطعم
 ّْ ' .0ةمضلاب هلثم هعوفرم

 لا ةكال



 و و ا م ةجمو 2 8 2ال نا

 88 مع جونان مآ هف َ قالو اقم تو مب

 رورجملاو راجلاو ةرسكلا رجلا ةمالعو ماللاب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا

 واولا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : قرشملا .مدقم ربخب قلعتم

 . ةمضلاب هلثم عوفرم «قرشملا» ىلع فوطعم مسا :برغملا 1

 يف حتفلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا :. نيأ : امنيا ةيفانئتسا : ءافلا : امنيأف ©

 . ةدئاز «ام» و : هباوجب قلعتم ناكم فرظ بصن لح

 نونلا فذح : همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل موزجم عراضم لعف : اولوت ©

 :فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنال

 . فرظ دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لح يف اولوت# ةلمجو « ةقراف

 لع ينبم ناكم فرظ : مث . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : ا

 هجو ما ةلمحو . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضآلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 طفل هلأ لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرخ : !: ميلع عساو هللا نإ ©

 ةمضلاب عوفرم 0 نإ 7 ريخ : عساو ٠ ةحتقلاب بوصنم نإ مسأ : ةلالخلا

 نوكي نأ زوجيو ةمضلاب عوفرم ناث 4 َّنِإ  ربخ :ميلع .ءايشألاب طيح ىنعمب

 عساولا ةفص

 و م م أ 2 2 2 ١

 "لكرلالاو توعكلافاَمر لب 2م مكاو ١1

 8 كيال
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق .ةيفانئتسا : واولا : اولاقو ©

-_ 
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 .عهفرم لما :ةلالجلا ظل هللا .تفلا لع ينم ضنا لف : ذختا : هللا ذختا ©

 ا نم ردقمف لوألا هب لوعفملا امأ . ةحعفلاب بوصنم ناث هب لوجنفم : ًادلو ©
 لوعفم بصن لع يف دلو لاذ ةلمجو ًادلو حيسملا هللا ذِمتا يأ :مهلرق
 ْ «لوقلا لوقم» هب

 / يأ حبسا : هريدقت قوذع لعفل ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم هناحيس ©
 ك0 ١ . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض : ءاهاو . هَ

  ريخُب قلغتم رورجو راج : هل ٠ فطعو بارضا:فرح : لب: ام هل لي ©
 ْ . رخخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم:لوصوم مسا : ام . مدقم

 . . ةقطاع : واولا . رورجيو راج : تاومسلا يف : ضرالاو تاومسلا ْف ©
 روزجمملاو زاجلاو ةرسكلاب أدتبم اهلثم رورجت تاواهّسلا ىلع ةقوطعم : نضرألا
 يف نئاك وه ام وأ دنجو ام ريدقتلاو ةقوذحملا لوضصوملا ةلصب قلعتم
 0 . تاومسلا

 '. لج يأ... هيلا فاضملا نع ضرع يه يتلا هنونملا ةمضلاب عوفرم أذتبم : لك © |
 | . ًادلو هلل اولعج نم لك : داري نأ زوجيو ٠ تاومسلا يفام

 : «لكا نيبخ : نوداقنم يأ نوتناق . ربخلاب قلعتم رورجتو راج : نوتئاق هله

 1 .. درفملا نيونت" نع ضوع : نونلاو ملاس ركذم عمج .هنال واولاب عيوفرم

 ١ © نويل | يت نطو 0#
 : فوذع أدل ةمسفلاب عيفرم ريخ : عيدب ضرالاو تاومسلا عيدب ©

 :'زيدقتلا نال اهلعاف ىلإ تفيضأ ةهبّشم ةفص ينهَو عدبم يأ. وه : هزيدقت
 :هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :تاومسلا .ةهضرأو هتاومس عيدب
 اهلثم ةروزجم تاومسلا ىلع ةفوطعم : ضرألا : ةفطاع : واولا . ةرسكلا
 ش ..اهتدتبم يأ . ةرسكلاب
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 نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ .ةيفانكسا : واولا : ًارمأ ىضق اذإو ©

قملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يضف هيجي يوصنم طك ضنا
 رد

 ةلمجو . وه : هريدقت ًالاوج رتتسم ريمض : لعافلاو « رذعتلل فلالا ىلع

 بوصنم هب لوعفم : ًارمأ . .ةيفرظلا «اذا» دعب اهعوقول رج لحم يف «ىضق»

 . ةحتفلاب

 ةفوفكمو ةفاك : (هنإ .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : هل لوقي امئإف ©

فلو ةمضلاب [وفرس راضم لعش :لوقي
 .هريدقت وج رسم يمض لما

: هل . ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لوقي امنا' ةلمجو ءوه
 راج 

 ش . لوقيب قلعتم رورجمو

 افيفخت واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم مات رمأ لعف : نك : نوكيف نك ©

 لعق :نوكي .ةيفانثتسا :ءافلا . تنأ : :هريدقت ابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو

 . وه ا: هريدقت ًازاوج. رتتسم ريمض : : لعافلاو ةمضلاب عوفرم مات عراضم

 . ناكف ينعمب «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ؟نوكيف نك# ةلمجو

 وأ . قايسلا نم دوصقملا فرع اذإ يضاملا ىنعمب نوكي عراضملا لعفلا نال

 . «لوقي» ىلع ءافلاب ةفرطعم «نوكيفا نركت

 © ةفقؤ ريل يبكي دلل 70 2 يلق
 :نيذلا .حتفلا لع ينبم يام لمف : لاق .ةيفانتتسا : واولا : نيذلا لاقو © :

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي . ال لمع ال ةيفان : ال: نوملعي ال ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا

 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوملعي ال» ةلمجو
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 يفرم عراضم لمف : انكي .هل لمع ال ضرع فرح :الل : انملكي الول ©
 1 . هب لوغفم بصن لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و ةمضلاب

 'بصن لحم يف ةاهالتامو الولا ةلمجو « ةمضلاب عوفرم لعاف ةلالجلا ظفل : هللا ©
 ا ..«لوقلا لوقما هب لوعفم

 هل انملكيل لع فوطعم : ةيآ انيتأت .فطع فرح : :٠ ةمآ انيتأت وأ ©
 . اهبارعإ برعتو

 يف «لثم) ىنعمب ب حتفلا ىلع ينبم مسا وأ . هيبشتلل رج فرح : فاكلا : كلذك ©
 لع يف نركسلا لع ينم ةاشإ مسا اذإف و ةقلطما ةيوصنللا لع بصن لع
 : . باطخلل : فاكلاو . دعيلل : اللا | ١ ةفاضالا وأ فاكلاب رج

 7 لع الل لوصوملا ةل ةلص ةلمجلاو ةاودجوت هريدقت فوذحم لعفب

 . لوغقلا ةيوصنم ةفص وأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ١ ؛لثم : مهلوق لثم ©
 ' ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مهلوق ... . لثم ًالوق : هريدقت فوذحم قلطم
 ةمالع : ميلر . ةفاضالاب رج لع يف مضلا لع ينم لاصتس ايسح ا

 0 . محلا .:

 لم رح راق مقلب عوفرتم لعاق : . يرق ةنكاسلا تينت
 . روكذلا عمج ةمالع : ميمو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : اب .قيقحت فرح :دق: تايآلا اًنيب دق ©
 عفر لح يف نوكسلا لع ينبم لصتم ريمصف هانا و .. عفرلا ريمضب هلاصتال

 قجلم هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب .بوصنم هب لوعفم .: تايآلا . لعاف

 . ماسلا ثنؤملا عمجب

 1 اهبارعإ ١ تبرعت : نونقوي . نيبب قلعتم رورجيو راج : نونقوي موقل 6.

 . موقل ةفص رج لح ين ؟نونفوي ةلمجو !نوملعيا



 © رب مَع لكشالَوايكَواَِبْفك )ست 4
يمض ةاناو لعفلاب ةبشم ديكرتو بصن فرح :نِإ: قحلاب كانلسرأ اّنِإ ©

 ر

 ينبم ضام لعف :كانلسرأ . . نإ مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم هانا عقرلا ريمسفب هلاصتال نوكسلا لع

 بصن لح يف حففلا ىلع ينبم لصتم زيمض : فاكلاو . لعاف عفر لحم

 راج : قحلاب .هْنِإ) ربخ عفر لحم يف ؛كانلسرأ» ةيلعفلا ةلمجلاو « هب لوعفم

 . قحلاب ًاديؤم ىنعمب «كانلسرأ» يف فاكلا نم لاحب قلعتم رورجيو

 بوصنم لاح : لعاف ىنعمب لعف وهو ةارشبم» ىنعمب : ًاريذنو اريشب ©

 . ةحتفلاب بوصنم ةأريشب» لع فوطعم : ًاريذن .ةفطاع : واولا ةحتفلاب

 لمع ال ةيفان : ال : ةيلاح نوكت نأ زوجمو « ةيفانئئسا : واولا : لأست الو ©

 : لعافلا بئانو .. ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : لأست . اهل

 . تنأ : هريدقت ابوجو رتتسم ريمض 1

 هيلا فاضم : ميحجلا .لأستب قلعتم رورجبو راج : ميحجلا باحصأ نع ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 2 ٍريَِصضالوَ 220209 ِِفْلَنِمُكَءاَج ىلا سيرهم تنيك

 بوصنم عراضم لعف : ىضرت . ةيفانعسا : واولا : كنع ىضرت نلو«

 :كنع .رذعتلا اهروهظ نم عنم فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب

 . لابقتساو بصنو يفن فرح وهف «نل» امأ . ىضرتب قلعتم رورجيو راج

 ال ةفطاع واولا ةمضلاب عوفرم لعاف : دوهيلا : يىراصنتلا الو دوهيلا © :

 ىلع ةردقملا ةمضلاب هلثم عوفرم «دوهيلا» ىلع فوطعم : ىراصنلا . ةدئاز

 . رذعتلل فلألا
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 لعفأ : عبتت: .نأ ىلإ ىتعمب رجو ةياغ فرح : ىتح : مهتلم عبتت ىنح ©
 ًايوجو رتتسم ريمض : لعافلاو «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصتم عرافم
 :نييئاغلا ريمض «مه» و و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهتلم .تن : هريدقت
 ردصم ليؤأتب اهدعب امو ةرمضملا « نأ» و مهنيد ىنعمب ةفاضالاب رج لح يف
 1 . ىضرتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لح يف

 ريمتق : لماقلاو  اراصتخا والا تئذحو نركسلا ىلع يثبم رسأ لعف لق ©
 : . تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم

 ! ةحتفلاب بوصنم «ّنإد مسا :ىده .لعفلاب هبشم قرح :ن |: هللا ىده نإ ©
 ٍروزج هناحبنم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا ل فلا لع نقلا
 0 . ةرسكلا : مسالا رج ةمالعو « ةفاضالاب ميظعتلل

 ' هنأ ريخ ١ ىدحلا .بارعإلا نم هل لحم ال لضفلا ريمض : ره: ىدهلا وه ©
 1 « أدتبم «ؤَه١ برعي نأ زؤمب بو , رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمفلاب عونفرم
 ةلمجو « رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةممضلاب عوفرم ًادعْنملل ًاربخ : ىدهلاو
 / ريخ امأ «لوسقلا لوقم: هب لوعفم بصن لح يف ؛ىدملا ره هللا ىده نإ
 0 . عفر لحم يف «ىدهلا وها ةيمسإلا ةلمجلا وهف ؛نإ»

 - ةئظوم - ةنذؤملا ماللا يهو « ةيفانغتسا : واولا : مهءاوهأ تعمبتا :نئلو ©
 ! نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تعبتا . مناج طرش ٍفرح ؛ْنإ» و مسسقلل
 ' ريم ءاتلاو . طرشلا لعف هنال مزج لحم يف كرحدللا عقرلا ريمضب هلاصتال
 : . .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهءاوهأ :لعاف عفر لحم .يف حتفلا ىلع ينبم
 ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :.ءاهل
 1 ' ش , روكذلا عمج

 ' + ثذلا . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم عبتاب قلعتم نامز فرظ : يذلا دعب ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكبلا مم ينبم لوصوسم مسا

 ريدم : لعافلاو « حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاجأ: ملعلا- نم كءاج ©
 لع ف علا لع ينم لصتم ريض قاكلاب . و وف : هزيدقت ًاناوج رتتسم
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 لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج :ملعلا نم .هب لوعفم بصن

 . نايب رج فرح «نما و «نيذلا»

 ربخب قلعتم .رورجمو راج : كل . اهل لحم ال ةيفان ةادأ : ام: هللا نم كلام ©

 رجلا فرحب. ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا .ظفل هللا .رج فرح : نم .مدقم ْ

 ."يلو' نم ةمدقم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا :مسالا رج ةمالعو

 نمب رورجم مسا : يلو .ديكوتلل دئاز رج فرح :نم: ريصن الو لو نم ©

 : ريصن .ةدئاز «ال» و ةفطاع واولا . رخؤم أدتبم هنا ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل

 ال مسقلا باوج اهدعب امو «كلام# ةلمجو هبارعإ برعيو «يلو» ىلع فوطعم ْ

«نئلا يف ماللا هب تأبنأ يذلا مسقلل يتأي باوجلا نأل بارعإلا نم اهل لح 1 '
 

باوج يأ اهنم قباسلل نوكي باوجلاف مسقو طرش ةيآلا يف عمتجا دقو
 

 ٠ نيباوجلا دسم دس مسقلا باوج وأ مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا

 ها

 0 ا ش
 سو عيب نونمأل كيلو ِقْيَوالَت َّقَحَ هودي بسكيصألا هسا 21١

120 570 
 © نوره كيلو ب ل

 ةفص عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : مهانيتآ نيذلا «

 عير" .يمقي هلاصتأل نوكسلا ىلع ينبم سام لعف : مهانيتآ .باتكلا لهأل

 لصتم ريمض : ءاهملا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان»

 ةلص «مهانيتآ" عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 كعلوأ ةيمسالا ةلمحلا هريخنو أدتبم «نيذلا» نوكت نأ روجنو . لوصوملا

 . - هب نونمؤي

 لعف : هنولتي .ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : باتكلا : هنولتي باتكلا ©

 يف لصتم ريمض : واولا ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا توبثب عوفرم عراضم

 سا «نيذلا» بارعإ زوجيو . لاح بصن لح يف ؟هنولتي» ةلمحو . هب لوعفم

 15م1"



 ًاربخ عفر لح يف «هنولتي» ةلمجو ٠ أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ًاينبم ًالوصوم
 ْ . أدتبملل

 'ةحتفلاب بوصنم ةردصملا» قلطملا لوعفملا نع بئان : قح : هتوالت . قح ©
 ! : ءاحلاو . ةرسكلا : هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : هتوالت .فاضم وهو
 | . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ؛ .ًادعبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشأ مسا :ءالوأ :هب نونمؤي. كئلوأ ©
 «نؤنمؤي# ةيلعفلا ةلمجلاو ؛نولتي» بارعإ برعت :نونمؤي باطخلا :فاكلاو
 : نونمؤيب قلعتم رورجمو .راج :هب .«كتئلوأ» أدتبملا ربخ عفر لحب يف

 ؛ نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا :نم .ةيفانئتسا : واولا : هب رفكي نمو ©
 ' ةمالعو طرشلا لعف هنال موزجم عراضم لعف : رفكي .:أادتبم عفر لحب يف
 طزشلا لعف اتلمجو .وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لغافلاو .نوكسلا همزج .

 ْ] . + رفكيب قلعتم رورجو راج : هب .«نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف :ةبارجو
 . رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . طرشلا باوجلل ةطبار : ءافلا : كئلوأف ©

 | . باطخلل فاكلاو « أدتبم عفر لحم يف

 ْ :نورساخلا . ادتبم عقر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه : نورساخلا مه ©
 ' تيونتلا نع ضوع : نونلاو « ملاس ركذم عمج هنإل واولاب عوفرم «مه# ربخ
 ! ريخ عقر لحم يف ؟نورساخلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو « درفملا مسالا يف ةكرسحلاو
 طرش باوج يهف ؛نورساخلا مه كئللوأف» ةيمسالا ةلمجلا امأ «كيلوأ» أدعبلا
 ش . مزجب لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج

 مهنا قا ومس اوس ليا شإ كو 01” هم
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 . ةفاضإلل نونلا تفذحو « ملاسلا ركذملا

 ةرسكلا نم الدب ةحتفلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : ليئارسا ©

 . فرصلا نم عونمت هنال

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذأ ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم ريمض : واولا

 ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىتمعت ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا : مكيلع تمعنأ يتلا ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا نع ينبم ضام لعف : تمعنأ .يتمعنل ةفص بصن

 . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو « كرحتللا عفرلا

 ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع ميمو .تمعنأب قلعتم رورجمو راج : مكيلع

 ءاقتلال حتفلاب «يتمعن» ءاي ةكرحو .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تمعنأ»

 . نينكاسلا

 : هريدقت ردقم لعف : اهدعب امو : فطع فرح : واولا : مكتلضف يناو ©

 ترسك لعفلاب هبشم فرح : :ْنأ . (يتمعن اوركذا» ةلمج ىلع فوطعم :اوركذا

 مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ءايلا#و ءايلا ببسب هنون

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مكتلضف .«نأ»

 اكلا . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا

 ةلمجلاو « روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 . «نإ» ريخ عفر لحم يف : «مكتلضف» ةيلعفلا

 قحلم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو لّضُقِب قلعتم رورجيو راج : نيملاعلا ىلع ©

 .درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيؤنتلا نع ضوع : نونلاو . ملاسلا ركذملا عيمجب 1

 . «اوركذا» ردقملا لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف «اهالت امو نإ» ةلمحو

 تا166ا



 اتا ل دع اهني بتجي ينفع رم ا 0 7* 0114 1

 ظ 48. نوُرصيمالوَعَمم
 ؛نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقتا .ةفطاع : واولا : ًاموي اوقتاو ©

 | عاف عقو لع يف لصتم يف ا و راولا ةسمدملا لاعقالا نم فراشم

 فرم نافم مش .يزجت ٠ اهل لمعأال ةيضان أ: ال: ؛ سفن يزجت ال ©
 0١ . ةمضلاب عوفرم لعاف : سفن . . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 بؤصنم هب لوعفم : اعيش ٠ يزجعتب قلعتم رورجو راج ًائيش سفن نع ©

 : . ايموجي ريس نع ديت رع ها ةيش

 لعف .: لبقي .اهل لمع ال ةيفان : ال .ةفطاع : ٠١ لدع اهنم لبقي الو ©
 ٍْ . لبقيب قلعتم رورجبو راج :اهنم ةلاشلاب موف لوهجسملل يبس عياسغم
 . يأ «رسقت نعد ينمو . ةرخآ يف رهاظلا ةمضلاب عفرم لعاف بنان :لدع

 . سفن لدب
 ١ 1 1

 لعف : اهعفنت .اه لمع ال ةيفان : ال ةفطاغ :واولا : ةعافش اهعفنت الو ©
 ! بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و ةمضلاب عوفرم عراضم
 ٠ ١ «اهدعب امو يزجت الد ةلمجو .ةمضلاب عوفرم لعاف : :ةعافش .٠ مدقم هب لوعفم

 1 : . ًامويل ةفص بصن لح يف

 روع :مه اهل لمع ال ةيفان :ال . ةيفانئتسا : واولا ؛ ' نورضني مه الو«
 ٠ لوهجملل ينبم عراضم لعف : نورضني . أدتيم عقرإ لحم يف لصفتم عفر

 يف لصتم ريمض : و واولا ٠ ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم
 | ليخ عقر لحم يف « نورصني# ةيلعفلا ةلمشاو . لعاف بئان عفي لحم
 ١ ..؟مهلا
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 طع

 سياكل كلعاَجْنِإ لَهَا أ يك سِمرإ كبد 14

 © نيرا ءيِمَع ُلاتثْلْلاك ٍقيَرُدسم لَك امام م ا وه 0211 25 -
 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا :ْذِإ .ةفطاع : واولا : ىلقبا ذإو © :

 لع ةقوطعم : واولا دعب لعفلا اذهو : اوركذا : هريدقت فوذحم لعفل هب

 ةردقملا حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف :ىتبا .ةقباسلا ةيآلا ةيادب يف «اوقتا» ةلمج

 . ديكاتلل فلألا ىلع

 لعاف : . ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : ميهاربأ : هير مدهاربأ 6

لع يف مضلا لع ينبس لصتتم ريمسف : هاا : ةمسضلاب كسا
 رج 

 دعب اهدورول ةفاضالاب رج لحم يف « هبر ميهاربا ىلتبا ١ ةلمجو . ةفاضالاب

 . هذ

 لعف : نهمتأ .ةفطاع : ءافلا .ىلتباب قلعتم رورجيو راج : نهمتاف تاملكب ©

م ريمض : لعافلاو « حتفلا ىلع ينبم نضام
 . وه : هريدقت ًاناوج رتتس

 ةمالع نونلاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلا

 . ثانإلا عمج

 ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : كلعاج ىثإ لاق ©

 لصتم ريمض : ءايلاو لعفلاب هبشم فرح : نإ . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم

 عوفرم «نا» ريخ : كلعاج . .4نأ# مسأ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 جو ةناضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمصض فاكلا . .ةمنضفلاب

 . اهبارعإ قبس :لاق .ةحتفلاب بوصنم «لعاج» لعافلا
  لعاجو : هريدقت فوذحم فوطعملاو فطع فرح : واولا : ىتيرذ نمو ©

 ًاضعب فوذحملا لوعفملاب قلعتم رورجيو راج : يتيرذ نم . يتيرذ نم انضعب

 ب 6١الاد



 : ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمصض : غايلاو . هل ةفصب وأ

 ْ . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةردقملا «ًبضعب لعاج# .ةلمجو
 : لاني .اهل لمع ال هيفان : ال . اهبارعإ قبس : لاق : يدهع لاني ال لاق ©

 ْ امللع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف :يدهع .ةمضلاب عرفرم عراضم لعف

 ! ضوع : نونلاو ٠ ملاس ركذم. عم هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيملاظلا ©
 ١ بت لع يف ؛نيلاظلا يده لاني الا ةلجو « را مسالا نيوشت نع
 ا . «لّوقلا لوقم» هب لوعفم

 مي راق نوادي (نضأوس اكل دمك تيب لعَجْدإَو "1 52 7 و صر كر هس 2ص
 هربنا خاب كدا نتن امان[ مينا 2 رت 0 0077 1و7 و

 ىلع ينبم ضام لعف : ” انلعج ٠ اوركذا : أ يلق فولع لعفت هب لوعفم

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانا و نيملكتما ريمضب هلاصتال نوكسلا

 | .2٠ لعاف عفر لح
 هب لوعفم : ةباثم .ةحتفلاب بوصتم لوأ هب لوعقم : سانلل ٍةباثم تيبلا ©

 : 08 ةباثمب قلعتم رورجمو راج : سانلل ٠ '؛ ةحتفلاب بوصنم ن ناث

 انمأو سانلل اعجرم ىنعمب اهبارعإ برعيو ةةباثم» ىلع داولاب فوطعم : ًانمأو ©
 . ذا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لح يف «انلعج» ةلمجو مهل

 ينم رمأ لعف : اوذختا « ةفطاع واولا . اوذختا : انلقو : ريدقتلا : اوذختاو ©
 لصتم 'ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم هلال نونلا فذح ىلع
 بصن لح يف امالت امو اوذختا» ةلمجو ةقراف ::فلألاو « لعاف عفر لح يف
 . «انلق» ردقملا لعفلا ؟لوقلا لوقم» هب لوعفم
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 فاضم :ميهاربا .اوذختاب قلعتم رورجمو راج : ىلصم ميهاربا ماقم نم ©

 بوصنم هب لوعفم :ىلصم .فرصلا نم عونمم هثال ةحتفلاب رورجم هيلا
 نوكت نا زوجي « ضيعبتلل انه «نم#و .. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 . ديكوتلل ةدئاز

 ةفوطعم : اندهع .ةفطاع : واولا : ليعامساو ميهاربا ىلإ اندهعو © '

 اندهعي قلعتم رورجيو راج : ميهاربا ىلإ .اهبارعإ برعتو «انلعج» ىلع

 .ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنال ةرسكلا نم الدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو

 . ؟ميهاربا» ىلع واولاب فوطعم : ليعامساو

 فرح : نا : ارهط ناب انرمأ يأ : اندهع : ريدقتلا : ىتدب ارهط نأ © :

 لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فّذح ىلع ينبم رمأ لعف : رهط . يردصم

 : يتيب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : نينثالا فلا . فلألاو ء ةسمخلا

 ريمض : ءايلاو « ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «ةيردصملا «نأ» و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 . 4ءابلا ١ ردقملا رحلا فرحب رج لحم

 ايلا : مسالا رج ةمالعو رهطب قلعتم رورجبو راج : نيفكاعلاو نيفئاطلل © :

 :واولا .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو .ملاس ركذم عمج هنال

 . اهبارعإ برعيو 'نيشالا» لع فرطعم :نيفكاعلا .ةفطاع

 رورجم «نيفئاطلا ىلع فوطعم : عكرلا ةفطاع : واولا : دوجسلا عكرلاو © :

 . ةرسكلاب هلثم رورحجم عكرلل ةفص :دوجسلا .ةرسكلاب

 ١ 2ك اك قات اباد لستم لأ 5
 0 ؛كركو لَو زيا ْوناَو ارمني ساء

 © راش راكب دع طْمكَدُص
 لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم مسا :ذإ .ةيفانئتسا :واولا : لاق ذإو ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لاق .اوركذا :ةريدقت فوذحم لعفل هب.

 ليك مي
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 .ةفاضالاب رج لح يف «ميهاربا لاق ةلمجو ٠ ةميفلاب عوفرم لعاف : ميهاريا ©
 , هذا» دعب اهعوقول

 يرلعت فقم ىدانم وهو ك5 نايا ءادنلا ةادان ىداتم مسأ.: : تر ©

 اهيلع ةرسكلا تلدو تفذح يتلا ملكتملا ءاي لبق ام 'ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 : . ةفاضالاب رج لحم ف لصتم ريمْض : ةفوذحملا ءايلاو

 : لعاقلاو . ةوكسلا لع يثبم بلط ةخهسعب لسوتو ءاعد لعف لعجا ©

 .'تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض'

 .. لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةرانشإ مسا : اذه ©
 اا . لوقلا :لوقما هب لؤعفم بصن لحم يف «أدلب اذه لعجا بر»

 : ةفض : ًانمآ .آ. . ةنونملا ةحتفلاب بوضنم ِناث هب لوغفم : ًاذلب : ًانمآ ًادلي»
 : 1 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم «أدلب» فوصوملل

 .اهيارعإ برعتو «لعجإ» ىلع واولاب: ةفطعم : تارفثلا نم هلهأ قزراو ©
 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هلهأ

 ١ نا زوجيو ضرالا تاريخ نم يأ . قزرإب قلعتم رورجراج : تارمثشلا نم

 ! ًاظفل رورجم ًيسا «تارمشلا» و . ضيعبتلل دئاز رج افرح «نم) نوكت

 لوبجفللاب رورجملاو زاجلا قلعتي وا «قزرا) لوعفم هنا ىلع ًالحع بونصنم

 | 1 . فوذحملا

 ' لادبما نم: لدي بصت لحم يف نوكسلا ىلع ينبم وصوم مسا نم : نمآ نم ©
 , ' رتتسم ريمض لعافلاو . حتفلا لع ينبم ضام لعف : نمآ ٠ «هلهأ» هنم

 ٍإ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةْنَمآ» ةلمجو . وه : هريدقت ًاناوج

 ؛ راخجلاو نِمب رج لحم يف نييئاغلا زيمض ؛مه» و.رجافرخ : هللاب مهثم ©
 : رورجيو راج : هللاب .«نم» لوصوملا نم فوذحم لاحب قلعتم :رورجملاو
 ا 1 . نماب قلعتم ميظعتلل

 . رورج لجل ظفل لع فرطعم :مويلا .ةفطاع :واولا : رخآلا مويلاو ©
 . ةرسكلاب هلثم رورجم مويلل ةفص : را . ةرسكلاب 1
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 رتتسم زيمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : رفك نمو لاق ©

 ينبم مزاج ظرش مسا : نم .فانئكسا فرح : واولا .وه : هريدقت .ازاوج

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رفك .ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 نمو» ةلمجو . وه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو طرشلا لعف مزج

 طرشلا لعف اتلمجو ««لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ؛اهدعب امو رفك

 . «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف : هباوجو
 هعتمأ انأف : ريدتتلا : هعتمأ .طرشلا بارجل ةطبار : ءافلا : ًاليلق هعتمأف ©

 ن١ هريدق ايوجو تس ريسف .( لعافلاو ةمضأب عوفرم ياضم لعف

 : ًاليلق!.ءافلاب نرتقم هنال مزج لحم يف: مزاج طرش باوج : ريدقتلا عم

 قلطملا لوعفملا نع ًابئان برعي نا زوجيو « ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم

 . «هعتمأت لعفلا ردصم يأ ْ

 .اهبارعإ برعتو ةهعتمأ» ىلع مثب ةفوطعم : راثلا باذع ىلإ هرطضأ مث ©

 فاضم : راتلا .رانلا ىلإ هقرسا يأ هرطضاب قلعتم رورجبو راج : باذع .ىلإ
 . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا

 ىلع ينبم مذلا ءاشنال ضام لعف : سئب .ةيفانكتسا واولا : ريصملا نسئبو ©

 هنال مذلاب صوصخملا فذحو ةمضلاب عوفرم «سئب» لعاف : ريصملا . حتفلا

 . هب رعشي ام هيلع مدقت

 كا تابعا زاب رمز ةزيذاط هل و
 © معلا

 ةيآلا ىلع ةفوطعم : ميهاربا عفري ذإ .ةفطاع :واولا : مدهاربا عفرب ذإو © |

 عراضم «عفري» لعفلا نال اهبارعإ برعتو «ميهاربا لاق ذإ) ةقباسلا ةميركلا

 -اط5أ5



 ' .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :دعاوقلا : ليعامساو ثيبلا نم دعاوقلا ©

 ةميهاربإ» ىلع فوطعم .: ليعامساو . عفريب قلعتم رورجبو راج : تيبلا نم
 ءادتبال «نم» و : فرصلا نم عونمم اضيا وهو ةمضلاب هلثم عوفرم وهو
 ١ . 00 . هياغلا

 ةادأب :بوصنم فاضم ئدانم وهو . اًنبر : نيلئاق وأ نالوقي : ريدقتلا : نير«
 ' نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اناو ةحتفلا هبصن ةمالغو «اي» ةفوذحم ءادن
 ؛ بضت لحم يف : نيلئاق وأ نالوقي : ةردقملا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لح يف
 00 ْ . لاح

 يأ دعاوقلا نم لاحب ًاقلعتم «تيبلا نم» رورجملاو راجل نوكي ؛ نا زوجيو

 طيب هادو عرضت لمن : ليت انام آم ليقع : ريدشنلا : ام ليقتت ©
 | اًنم تنأ :.هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو ., نوكسلا ىلع ينبم بلط

 ؛ لوغفم :  ةفوذحملاو ةردقملا ءانءاعد» ةملكو . لبقتب قلعتم رورجتو راج
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و بصن لحم يف ةحتفلاب بوصنم هب
 ' لوقم» هب لوعفم بصن لح يف هانم لبقت انبر» ةلجو « ةفاضالاب رج لحم
 0 . «لوقلا

 | لضتم ريمض : فاكلاو ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نإ: تش تنأ كنإ ©

 | ينبم لصفنم عفر يمض :تنأ .نإ» مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم
 : . «كنإ» يف «فاكلا» ريمضلل ديكرت بضن لح يف حتفلا ىلع

 نوكت نا زوجيو . ةمضلاب ناعوفرم « نا !اربخ ؛: : ميلعلا عيمسلا ©

 . ريخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ؛ ميلعلا عيسسلا ٠ هربخ أدعبم « تنا

 . 4« نأ )
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 ريمض اانا و «اي» ةفوذحم ءادن ةاداب ةحتفلاب برصنم فاضم ىدانم : انيّن ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم

 بلط لعف وهو ةانم لبقت» ىلع ةفوطعم : .انلعجأ .ةفطاع :راولا : انلعجاو ©

 ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو . نوكسلا ىلع ينبم رمأ هظفلب ءاعدو

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض "اناو . تنأ :هريدقت
 . لوأ هب

 : نونلاو ىنثم هنال ءايلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : نيملسم : كل نيملسم «©

 . نيملسمب قلعتم رورجو راج : كل .درفملا نيونت نع ضوع |

 لعجاو : ريدقتب هانلعجا» ىلع واولاب فوطعم رورجمو راج : انتيَرُذ نمو ©
 وأ لعجاب قلعتم رورجملاو راجلاو ضيعبتلل رج فرح «نم» و . انتيرز نم

 لصتم ريمض انا و . انتيرذ"نم اضعب : ريدقتلا فوذحملا لوعفملاب قلعتم

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 فوطعملا ردقملا لعفلل ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : كل ةملسم ةمأ ©

 : «يأ» ضيغبتلل دئازلا رجلا فرح ؛«نم» ىلع ردقم لوالا لوعفملاو «لعجأ»
 راج : كل .ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةمأل ةفص : ةملسم . انتيرذ ضعب لعجأ

 . ةملسمب قلعتم رورجو

 ةخيصب عرضتو ءاعد لعف : انرأ . فطع فرح : واولا : انكسانم انرأو «

 :هريدقت ابوجو رتتسم ريمض :لعافلاو . هلعلا فرح فذح ىلع ينبم بلط

 لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانهو . تنأ
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 ! ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم .انكسانم

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 ' ءاعذ لعق وهو ةانرأ» ىلع ةفوطعم : بت : ةفطاع .:'واولا : اندلع بتو ©

 . ًافيفخت لعفلا نم واولا تفذح دقو نوكسلا :ىلع ينبم بلط ةغيصب عرضتو
  قلعتم دورجتو راج : انيلع . ثنأ : هريدقت ًابوجو راتسم ريمسف : لعافلاو

 ميلا ينسلا تنأ كن بارعإ برست ميخرلا باوتلا تنأ كنإ ©
 ْ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا .ةيابخ يف ةدزاولا

 فترة كي 700 وسرد كيوان 5 ١

 ه دبل رات ذو
 أ «انذو ةفوذنم ءادن ةاداب قوبسم هنال ةححتفلاب بوصتم ٌٍفاضم ىدانم“: اندر ©

 00 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : ىلع ينبمارمأ ةغيصب ءاعد لعف : ثعبا ةفطاع : واولا : :خهيف ثعبأو ©

 دورجتو راج : :مهيف ٠ .تنأ : هريدقت ًابوجو رثتسم ريمضأ : لعافلاو نوكسلا
 ْ . ثعباب قلعتم

 ' .ةرئكن ةلال هنوتملا ةحمفلاب بوصنم هب لوعفم :: ًالونر : مهثم ًالوسر ©
 ١ 110 م. هينايي :نمو «ًالوسر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم::رورجتو راج :مهنم

 ! ريمض : لعافلاو لقعلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم: عراضم لعف ؛ ولتي ©
 ؛ فوصوملل ةفص بصن لحن يف ؛ولتي» ةلمجو . وه : هزيدقت ًازاوج رتتسم
 ' ش . ًالرسر

 ' هي لوهفم : كتايآ .هولتيا لعفلاب قلعتم رورجمو راج :.كتايآ مهيلع © .
 : فاكلاو ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا نم الدب ةرسكلاب بوصنم
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 و «مهيف» يف ؟مهاو . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 | . رجلا فرحب رج لح يف نييئاغلا ريمض «مهنم»

 لع فوطعم عراضم لعف : مهملعي .ةفطاع : واولا : باتكلا مهمّلعيو ©

 : ءاملا . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم « ولتي»

 . عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض

 : ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم :باتكلا

 ؟باتكلا» ىلع فوطعم :ةمكحلا .ةفطاع : واولا : مهيكزيو . ةمكحلاو ©

 «مهملعي» ىلع ةفوطعم :مهيكزي .ةفطاع :واولا .ةحتفلاب هلثم بوصنم

 . اهبارعإ برعتو '

 «ميلعلا عيمسلا تنأ كنإف بارعإ برعت : ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ ©

 . ةئاملا دعب نيرشعلاو هعباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 تو م

 لاف هسيفْطماِد حلو ةمنك وصوعوإ فرو نسي اال ا

 © نملك يلائم
 يغبم خيبوتلا هانعم ًاظفل ماهفتسا مسا : نم .. ةيفانثتسا :واولا: بغرب نمو ©

 يأ : :بغري .؟بغري الا ىنغمب هربخو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 : لعافلاو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل ةمضلاب عوفرم عراضم لعف ضوعي

 . ؟نم «ربخ عفر لحم يف «بغري» ةلمج . وه ا: هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض

 هيلا فاضم : ميهاربا .بغريب قلعتم رورجمو راج : ميهاربا ةلم نع ©

 . فرصلا نم عونمت هنال ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 لع ينبم لوصوم مسا : نم . يفنلا ىتعم نمضتت رصح ةادأ : نم الإ ©

 . «بغريل يف ريمضلا هنم لدبملا نم لدب عفر لحم يف نوكسلا

 رتتسم ريض : لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : هفس : هسفن هفس ©



 ْ :'هلسفن . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هفس» ةلمجو . ؤه : هريدقت ًاناوج

 , لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةحتفلاب: بوصنم هب لوعفم

 0 . ةفاضالااب رج

 ديفت ءادتبالا ماللا .ةئيفانئتسا :راولا : ايثدلا يف هاثيفطصآ دقلو ©
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هانيفطصأ .قيقحت فرخ : دق .ديكوتلا
 . عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛انا و.عفرلا ريمضب هلاصتال
 ' . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءالاو .. لعاف

 وأ . زيمملا فيرعت ذوذش نم وهو زييمتلا ىلع «هسفن» بصنت نا زوجيو

 ! راج : ايندلا يف .رورجملاو راجلا فوذحم هسفن يفهفس : ريدقتلا نوكي

 ا | : هانيفطصاب قلعتم-زورجمو

 ' ديكوتلا ديفي لعفلاب ةبشم فرح : ّنِإ ةيفانكتسا : واولا:: ةرخآلا يف هنإو ©
 قلغتم رورجمو راج 7 ةرخآلا يف .اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض : ءاطاو

 1 1 . «نا» ريخب

 ' .رج فرح :نم .ديكوتلا ديفت ةقلحزم : ماللا : نيحلاصلا نمل ©

 ماس ركذم عمج هنال ءايلا : هرج ةمالعو نمب . رورجب مسا :نيحلاصلا
 ٠ . 8نا» ريخب ًاقلعتم رورجملاو زاجلاو درفملا مسالا نيونتا نع ضوع : نونلاو

  560 207 8ا 2 ١

 ١“ يلب للهرب ترم لمإ 5
 : هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ْنِإ ©

 اهانيفطص ١١ لغفلل فرظ وأ « ركذأ

 ..لاقب قلعتم رورجمو راج : هل حتفلا لع ينبم ضام لعف :لاق : هل لاق ©

 لحم ف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف :هبر

 . مذإ» دعب اهعوقول ةقاضالاب رج لحم يف «هبر هل لاق» ةلمجو . ةفاضالاب رج

 :/ هريدلقت ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو نوكسلا ىلع ينم رمأ لعف : ملسأ ©

 0 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «ملسأ» ةلمحو تنأ

 سا 65



 رتتسم ريمض لعافلاو « حتنلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : تملسأ لاق ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ىضام لعف : تملسأ .وه :.هريدقت ًانوج

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحدم ا عفرلا ريممضب

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «تملسأ# ةلمجو لعاف 3

 . رورجم هيلا فاضم :نيملاعلا .تملسأب قلعتم رورجمو راج : نيملاعلا ٌبرل ©
 . درفملا نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب

 لا 11و مرا ساراس و ل وعسل 7 سو داس < در ش
 مك قفطص 0 1

 ا لع نب يم لف شب همس ديل ةيهارب اهب يصوو ©
 لعاف :ميهاربا . ىصوب قلعتم رورجمو راج :اهب .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ش

 . ةمضلاب عوفرم |

 نون تفذحو ملاسلا ركذملا عمجبب قجلم هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم.: هيثم ©

 . ةفاضالاب.رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو .ةفاضالل مسالا

 عوفرم «ميهاربا» ىلع فوطعم :بوقعي .ةفطاع :رارلا : يّنِب اي بوقعيو ©

 ءايلا : هبصن ةمالعو فاضم ىدانم : مسا .ينبم ءادن ةادأ :اي ةمضلاب هلثم

 تمغدا ءايلاو ةفاضالل مسالا نون تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنال

 رج لحم يف لصتم ريمض يهو « ديدشتلاب اهنع ضيعتسا ملكتملا ءايب
 . ةفاضالاب

 ميظعتلل بوصنم هّنِإ) مسا : هللا لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : هللا نإ ©

 . لاقو ىنعمب ىصول هب لوعفم بصن لحت يف اهدعب امو ؟نإ و ةحتفلاب

 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكل ىفطصا © |

 يف «ىفطصا) ةيلعفلا ةلمجلاو . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض :لعافلاو

 ميملاو راتخخا ىنعمب ىفطصاب قلعتم رورجو.راج : مكل .«.نإ» ربخ عفر لحم
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 ! ىلع .ةنوملضم يه وأ عابشالل ميملا ىلع ةرهاظلا ةمضلاو روكذلا عمج ةمالع
 . لصألا

 ' :إل' .ةيفانعتسا : ءافلا . ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم : نيدلا : الف نيدلا ©
 ١ ' . ةمزاج هيهاث

 , لاعقالا نم هنأل نونلا فذح. : همزج ةمالعو الب موزحم عراضم لعف“: نتومت ©
 واؤو .' ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاققلال واولا تفذح : ةسّئمخملا

 : . لغعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ةفوذحملا ةعامجلا

 ١ : واولا .بارعإلا نم ال لح ال رصح ةادأ : الإ: .نوملسم متنأو الإ © .
 ؛ «منأ» ربخ : نوملسم .أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض :: متنا .ةيلاح

 ' يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو - ماس ركذم عج هنال واولاب عوفرم
 '. لاح بصن لحم.يف «نوملسم متنا» ةيمسالا ةلمجلاو درفملا مسالا

 . اة ىيَصْنةودستاَمنِنلمْذِإُث يثني مت دج 2و

 20 © نوي وامك قمنا يزمنا ته باهل َكَهَلِإ دبع
 ةلمجب ةقوبسم اهنال ةلصنملا «مأ» يهو فطع فرح :مأ ::ءادهش متنك مأ ©

 ؛ نيرضاح ,متنك مأ نيبئاغ متنكأ « 'ريدقتب « ءادهش متنك مأ نؤعدتا يا ةردقم
 كرجتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم.صقان' ضام لعف : متنك
 ٍإ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك) مسا عفر لح يف لصتم ريمض ءانتلاو

 : ىلع فرصلا نم عونم هنا نوني لو ةحتفلاب بوضنم «ناك» ربخ :ءادهش

 ' . ضضاخ ىنعمب ءالعف - نزو
 : لع يف نركسلا ىلع ينبم ناكم فرظ يهو ؛نيسا ىنعمب : ذإ : يضح ذإ ©

 ' . حتفلا لع ينبم ضام لعف : رضح. , متنكب قلعتمإابصن

 ٠ عوفرم لعاف : توملا .ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : توملا بوقعي ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف «توملا بوقعي رضح» ةلمجو .. ةمضلاب

 داثاما



 لدبملا نم لدب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ : هينبل لاق نإ ©

 : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق .فاضم وهو «بوقعي# هنم

 ؛هينبا و « لاقي قلعتم رورجو راج :'هينبل .وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض

 تفذحو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلا :هرج ةمالعو ماللاب رورجم مسإ

 رج لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلو « ةفاضضالل مسالا نون

 ام ىنعمب . راكنالا ديفت ةزمهلاو « ةعطقنم ؛مأ» نوكت نأ زوجيو . ةفاضالاب

 هيلا فاضم رج لحم يف» هينبل لاق» ةلججو نيرضاح متنك ام يأ ءادهش متتك

 . هذإ» دعب اهعوقول

 هب لوعفم بصن لحم يف نركسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام: نودبعت ام ©

 لاعفالا نم هنال نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف «نودبعت» :نودبعت .مدقم

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا

 يف لصتم ريمض : ءايلاو . نودبعتب قلعتم رورجتو راج : اولاق يدعب نم ©

 هب لوعفم بصن لح يف «يدعب نم.نودبعت ام» ةلجو . ةفاضالاب رج لحم ش

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق .«لوقلا لوقم»

 ٠ لعاف عفر ل يف لصتم ريمض : واولاو

 رتسم ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : دبعن : كهل ديعت ©

 : فاكلاو « ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : كهلإ .نحن : هريدقت ًاباوجو

 لحت يف «كهإ دبعن» ةلمجو . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم يمض '
 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن

 حتفلاب بوصنم «كملإ» ىلع فوطعم : هلإ . ةفطاع : واولا : كئابآ هلإو ©

 . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كتئابآ . هلثم

 . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو

 هنال ةرسكلا نم الدب ةحتفلاب رورجم «كئابآ» نم لدب وأ نايب فطع : ميهاربا ©

 . ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم عونمم

 «ميهاربا» ىلع فطعلا يواوب نافوطعم ناسالا : قاحسإ و ليعامساو ©

 -15ةال



 0 . هبارعإ نايرعيو
 نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم ؛كئابآ هلإ» هنم لدبملا نم لدب :ةلإ : ًادحاو ًاهلإ ©

 .. ةحتفلاب بوصنم هأملإل» ديكرت وأ ةفص :ًادخاو .كهلِإ نم ًالاح نوكي
 ' ينبم لصفنم عقر ريمض : نحن . ةيلاح : واولا : نوملسم هل نحنو ©

 نوملسم .أدتبملا ربخب قلعتم رورجيو راج: هل .أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع

 : نيونت نع ضوع : نونلاو ماس ركذم عمج هنإل واولاب عوفرم نحن ربخ :
 نم لاح بصن لحم يف ؛نوملسم هل نحن» ةيمسالا ةلمنجلاو . درفملا مسالا

 . ؟؟ءايلا يف هيلا ءاملا عوجرل هلوعفم نم وأ ؛دبعن» لعاف

 5 ةدبَسَكسم ملَو تاما َكَعْدَم همي ١١ رو 2 و توم د هم
07 20 

 نولي او اك

 . ريع: ةمآ . ادم عفو لع ف فلا لع ينبس ةراضإ مسإ : كلت : ٌةمُأ كلت ©
 . ةرهاظلا اةمضلاب عوفرم ؛كلت»

 ةردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلخ . قيقحت فرح : دق : تلخ دق ©
 :ةريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو نيتكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع
 | ٠ ةمأل ةفص عفر لح يف «تلخ# ةلثجو ةنكاسلا ثيتأتلا ات : ءاتلاو يه

 لؤصوم .مسا : : ام .مدقم ربخب قلعتم رورجتو راج : احل: تيسك ام اهل ©

 ىلع ينبم ضام لعف : تبسك .رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ثيِينأتلا ءات : ءاتلاو . يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا
 ريمض لؤصوملا ىلإ دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلض «تنسك» ةلمجو هنكاسلا

 «املا ىلع ةفوطعم رورجيو راج : مكل . ةفطاع : راولا : متيسك ام مكلو ©
 ىلع ةفوطعم : متبسك ام . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . اهبارعإ برعيو

 عقلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لعفلاو . اهبارنعإ برعت «تبسك»

 اال



 : ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاقلا . كرحتملا

 . نيركذملا عمج ةمالع

 لعف : نولأست .اهل لمع ال هيفان : ال .ةيفانعتسا : واولا : نولأست الو ©

 اما و «نع» نم ةبكرم يهو نولأستب قلعتم رورجمو راج :امع: اوناك امع © ْ

 صقان ضام لعف : اوناك .نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبملا لوصوملا مسا

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا

 بصن لحم يف «نولمعي» ةيلعفلا ةلمجلا ؛٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 لوصوملا ىلإ دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص ؛اوناك «ةلمحو ؛ناكا ربخ

 نأ زوجيو هنولمعي : ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا بوصنم افوذحم ريمض

 . مهلمع يأ ةيردصم اما نوكت
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 ©# نيكولاس

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق .ةيفانئتسا : واولا : اولاقو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 نال نونلا فذح ىلع ينبم صقان رمأ لعف : اونرك : وأ ًادوه اوئوك «©
 «ناك) مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 .فطع فرح :وأ . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم «ناكا ربخ :ادوه ةقراف :فلألاو

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب هلثم بوصنم ءادرعت ىلع فرطعم مسا : ىراصت ©

 لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «ىراصن وأ ادوه ارنوك١ ةلمحو 5 رذعتلل

 باالادل



 . . «لوقلا

 ّْ نوتلا فّدح : همزج ةمالعو بلطلا .باوج هنال موزجم عراضم لعف: اودتهت ©
 : : فلألاو .. لعاف غقر لحم يف لصتم ريمض داولا . ةسمخلا لاعنالا نم نال

 . ةقراف
0 

 ْ 0 :١ 0 يد يوحي رتعسم

 ' هي لوعفم -: أم فالحل ديف بارض فرح : لب : ميهاربا ةلم لب ©
 | «ناك» ربخ برعي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم «عبتن» هريدقت .فوذحم لعفل
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم.: ميهاربا .انوكلا ريدقتب ًايوصنم

 . ةمجعلاو ةيملعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنال ةرشكلا نم ًالدب ةحشفلا :
 : ةلم عيت لبا ةلجو . لا ةحشنلاب بوصنم ؛ميهرل نم لاح ًاقينح ©

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «ميهاربا

 صقان نضام لعف : ناك .ال لمع ال ةيفان : ام ةيفانتنسا :واولا : ناك امو«
 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : اهمساو .. حتفلا ىلع ينبم

 ايلا : مسالا رج ةمالعو !ناك» ربخب قلعتم رورجمو زاج : نيكرشنملا نم ©

 . درفملا نيون نع ضرع نونلاو .ملاس ركذم عمج هنال
 ٠0 المتولي ال َلَرْآَمَو ا هل ل : هم

 ش قف فارسا اودع ب يو و 3 ايلا 0 تا تيس 20 02 7 . 0420
9000000 

 . سنقل لافلام اشم نال ولا فاح لع ينم سأ لعف اولوق ©
 ّْ ْ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : و واولا

 . عقرلا ريمي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انمآ : هللاب انمآ ©

 ميظعتلل رورجيو راج لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم ةاناو
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 : رجلا ةمالعو ءايلاب ميظعتلل رورجم مسالا : ةلالجلا ظفلو انمآب قلعنتم

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ءاهالت امو هللاب انمآ» ةلمجو ةرسكلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : ام .ةفطاع : راولا : اذهلإ لؤنأ امو © :

 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لزنأ .ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم رج لحم

 راج : انيلإ .وه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : لعافلا بئانو . حتفلا ىلع

 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص هانيلإ لزنأ» ةلمجو « لزنأب قلعتم رورجيو

 ١ . بارعإلا

 قلعتم رورجمو راج :ميهاربإ ىلإ . اهبارعإ ىبس : ميهاربا ىلإ لزنأ امو ©
 فرصلا نم عونمم هال ةرسكلا نم الدب ةحنتفلا مسالا رج ةمالعو لزتأب

 تاواوب ةفوطعم ءاسا : طايسالاو بوقعيو قاحسإو ليعامساو ©

 ةرورجب اهمناف طابسالا ةملك ادع ام اهبارعإ برعتو «ميهاربا ىلع فطعلا

 . ةرسكلاب

 ام» ىلع ةفوطعم ٍتوأ ام ةفطاع : واولا : ىسدعو ىسوم يتوأ امو ©

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ىسوم .اهبارعإ برعتو 2«. لزنا

 برعيو «ىسوم) ىلع فوطعم :ىسيع .ةفطاع : واولا .رذعتلل فئألا

 1 . ةيارعإ

 «يتوأ ام) ىلع ةفوطعم : يتوأ ام ةفطابع : واولا : نويبنلا يتوأ امو ©

 ركذم عمج هنال واولاب عوفرم لعاف بئان : نويبنلا .اهبارعإ برعتو ىلوالا - ٠

 . درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضرع : نونئلاو .ملاس

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريم ءاىلاو وأب قلعتم رورجمو راج : مهتير نم.«

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لح ْ

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قرفن .اه لمع ال هيفان : ال : قرفن ال ©

 . نحن : هريدقت ابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو

 لاا/لا"# ا



 , وهو ةحتفلاب بوصنم .قرفتب قلعتم ناكم فرظ نيب : مهنم دحأ نيب ©

 ْ مهنم :ةنونملا ةرسكلا هرج ةمالعو زورحم هيلإ فاضم :دحأ .:فاضم

 7 رورجملاو راجلاو «٠ نمب رج لحم يف نييئاغلا ريمض' (مه» .رج فرح
 1 . هدحأ» نم' ةفوذحم ةفصب ّرلعتم

 ١ ينبمأ لصفتم عفر ريمشم : نحن ٠ ةيلاح : واولا: نوملسم هل نحتو ©

 .«نحنا .ريخب قلعتم رورجمو راج : :هل .ًادتبم عفر لحم يف مضلا ىلع

 ' : ثونلاو ملاس ركذم عمج هنال.واولاب عرفرم «نحن» أدتببملا رببخ : نوملسم
 ١ لحم يف ؟نوملسم هل نحنا ةيمسالا ةلمجلاو .درفملا مسالا نيونت نع ضوع
 . (قرفنت» ريمض نم لاح بصن

 قاَصِشِف زمانا ل هدتغأ لَه رُسَماَمِلْمْما هو ٠٠١١ د

 و معلا يم 2 و م 2-5 ك

 / ضام لعف :اونمآ .مزاج طرش فرح ْنِإ . ةيفاننتسا : ءافلا :٠ اونمآ ْنِإف ©
 ش : ولولا ٠ طرشلا لعف مزج لحم يف ةعامجلا و واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ىننعمب :لوصوم مسإ : ام .اونمآب قلعتم رورجبو راج : هب متنمآ ام لثمب ©
 ينبم ضام لعف :متنمآ .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؛يذلا)
 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب ةلاصتال نوكسلا ىلع
 : ةلص «متنمآ» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع .: ميملاو لعانف عقر لحم يف مضلا

 1 . متنمأب قلعتم رورجمو راج : هب '.اهل لحم ال لوصوملا

 :اودتها :قيقحت فرح : دق . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : اودتها دقف ©
 ءاقتلال ةفوذحملا فيألا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا ىلع ينبم دكؤم ضام لعف

 ١ لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض :.واولا . ةمعامجلا واوب هلاصتال نيناكسلا
 باؤج «اودتها دق ةلمجو نينكاسلا ءاقتلال «دق» لاد رسكو « ةقراف فلألاو

 سال



 . مرج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 برعتو ةاونمآ ْنإ) ىلع ةفوطعم : اولوت ْنِإ .ةفطاع : واولا : اولوق ّْنِإو © '
 ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : واولا . اهبارعإ

 . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذحو رذعتلل 1

 .ةفرفكمو ةفاك :اّنأ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : قاقش ِف مه امّنِإَف ©

 قلعتم رورجبو راج :قاقش يف .أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه

 ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «قاقش يف مه امنأ» ؛ةلمجو !مه» أدتبملا ريخب

 . مزج لحم يف ْ

 : نيسلا .فانئتسالا ديفت طرشلا باوجل ةطبار : ءاملا : هللا مهكيفكيسف ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :مهكيفكي .بيرقلا لبقتسملل فيوست فرح

 لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا . لوأ هب لوعفم بصن

 ظفل هللا . عابشالل ميملا تمض دقو روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ناث هب لوعفم

 مهايإ : يناثلا ريمضلا لصأو « ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 ينبم لصفنم عفر ريمض : ره . ةيفانتسأآ : واولا : ميلعلا عيمسلا وه ©

 .ةمضلاب عوفرم اوه أدتبملا ربخ : عيمسلا . ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 ومه» ةلمجو « عيمسلل ةفص هبارعإ زوجيو « ةمضلاب عوفرم ِناث ربت : ميلعلا
 . بارعإلا نم امل لحم ال ةيفانئتسا ؛ميلعلا عيمسلا

 - 0 | و ملاكي م 2

 نك نودع ُءَنُك وة هلأ نم نسخ نمو هلأ ةَعْيِص ١78

 لوعفم يأ. هللاب انمآ : هلوق نع دكؤم ردصم : ةرطف يأ : هللا ةغيص «©

 .هنيد يأ : هللا ةغبص عبتن وأ هتغبص ناهيالاب هللا انغبص : ريدقت ىلع قلطم

 نأ زوجيو . ةرسكلا : رجا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا

 . اها نم ًالدب ؛ةغبص» نوكت

 ف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم ةيفانثتسا : واولا : نسيحأ نمو ©

 -االه د



 .' ةمضلاب عوفرم 1نماا رخ :نسحأ ٠ أدنبم عفر لحم

 أ زييمت : ' + ةفبص ١ نسحاب قلعتم ميظعتلل رورجو راج: ةغيص هللا نم ©

 لق ىنعملا ردقم لعفب هب ًالوعفم «ةغبص نوكت نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم

 000 . هيند يأ هللا ةغبص اوعبتا.اوأ هللا ةغبص عبتن لب

 ' ىلع فوظعم : اهدعب امو . فطع فرح : واؤلا : نودباع هل نحو ©

 | ىلع ينبم لضفنم عقر ريمض : نحن. .ةقباسلا ةبميركلا ةيآلا يف ؟هللاب انمآ)

 : : نودباغ. (نحن» ريخب قلعتم رورجمو راج : هلا. أدتبم عفر لح يف مضلا

 ١ نيونت نع ضوع : :' نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ,وازلاب وفرم «نحن اربخ
 . ةتكرحو درفملا مسالا

 مو 7 2 211180 رو 000 . ا هو ,
 م 57 26117 3 انيروَهَو أف ىف اوجاع 3

 ْ ايف اى اهنسو يكس لج ريس زا لم لت: انتؤجاحتأ لق ©
 ' دقت ماهفتسا ةزمه : ةزمحلا .تنأ : هريدقت ًابوجو رتتلسم ريمض : لعافلاو ش

 نم هنال نؤنلا توبثب عوفرم عراضم لعنف : اننوجاحت . خيبوتلاو راكنالإ
 لضتم رْيِمض انا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ': واولا . ةسمخللا لاعفالا

 ْ . هب لوعفم بصن :لجع ؛يف نوكسلا ىلع ينبم
 ؛ ةمالعو يب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا ..رج فرح : يف: هللا يف ©

 ١ هللا يف انتتولداجتأ : ىنعمب' َنوجاَحتِب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةرنسكلا رجلا
 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف «هللا يف انتولدامت» ةلمجو

 . ينبم لضفنم عفو ريمض : وه. ةيضارتع وأ ةيفانئككسا: واولا : انيّر وهو ©

 , فاضم وهو ةمضلاب عوفرم ؛وها ربخ : انبر. ًأذتبم عقر لحم يف حتفلا ىلع
 ' . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان»و

 «هيارعإ برعيو ؛انبر» ىلع فوطعم : مكبر . فطع فرح : واولا : مكيّرو ©
 0 . عمجلا ةمالع غيملاو ةفاضالاب رج لحم يف لبصتم ريمض : فاكلا
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 مدقم.ربخب قلعتم رورجمو راج : انل . ةيفانخسا : واولا : انلامغأ اذلو ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انهو . ةمضلاب عرفرم رخؤم أدعبم انلامعأ

 «انلامعأ انل» ىلع ةفوطعم : مكلامعأ مكل :ةفطاع : واولا : مكلامعأ مكلو © :

 . عمجلا اتمالع ربخلاو أدتبملا يف نايملاو اهبارعإ برغتو 2

 لصقنم عفر ريمض : نحن . ةيفانتسا : واولا: نوصضلخم هل نحنو «©

 ؟نحن» ربخب قلعتم رورجو راج :هل .ًادتبم عفر لحم يف مضلا ىلع: ينبم

 وع .: نونلاو . ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «نحن# ربخ : نوصلخت

 . هدرفملا مسالا يف نيونتلا نع

 00000 هم

 اوه أونا طابشملاو ب وقتو قار يعمساَو َرإَنإنولوعتا' 5 ١

 5 ! بكنج مكر فار ركل رش 2 5 رست

 «##© 2 َنوُلَمْماَمَع سافل 0
 عوفرم عراضم لعف : نولوقت . ةفطاع يهو «لب» ىنعمب : مأ : نولوقت مأ ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .ةسمدخلا لاعفالا نم هنال نونلا توبشب

 . لعاف

 «ّنِإد مسا : مههاربا . ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نإ: ميهاربا ّنِإ ©

 ةاهالت امو ميهاربا نإ ةلمحو فرصلا نم عونم مسا وهو ةحيتفلاب بوصنم

 . ؟لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ا

 تاواوب ةفوطعم ءامسا : طايسألاو بوقعدبو قاحسإو ليعامساو © ا

 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم يهو «ميهاربا» ىلع فطعلا

 مضلا لع ينبم صقان ضام لعف : اوناك: ىراصن وأ ًادوه اوناك ©
 :ًادوه .؟ناك١ مسا عفر لحت يف لصتم ريمض :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 تداالالدب



 ' ىلع فوطعم «ىراصن# و .ةفطاع :وأ .ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ؛ناك» ربخ
 اوناك) ةلمخو' ء رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحشفلاب هلثنم بوصنم : ؛ًادوه)
 . «ّنإ» ربخ عفر لح يف «ىراصن وأ ًادره

 . ًاقيفخت هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : ملعأ مُثنَأَع لق ©
 , ظفلب خيرت فرح : علا . تنأ يدق ًايوجو تتسم مس : لعاشلا
 , أدتبملا رب : ملعأ . ًأدتبم عقر لحم يف لصفنم عفر ريمض : متنأ . ماهفتسا
 ! لوعقم ٍبصن لحم يف «اهدعب امو ملعأ متنأ» ةلمجو .. ةمبضلاب عوفرم ةمتنأ»
 : ١ , . «لوقلا لوقم١ هب

 :ةلالحلا ظفل هللا . نينكاسلا ءاقتلال هميم ترسكو فطع فرح : مأ : هللا مأ ©
 «'ملعأ هللا مأ يأ . هلبق ام هرسفي فوذحم هربخو . ةمضلاب عوفرم أدتبم
 ' . ملعأ هللا : يأ «متنأ» ىلع ًافرطعم (سا : ةلالجلا ظفل برعت نأ زوجيو

 لج يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . .ةيفانتسا, : واولا : ملظأ نمو ©
 ْ . ةمضلاب عوفرم "نم ربخ : ملظأ .أدتبم عفر

 . وصوم مسا نماو رجلا فرح ةنيف نم ةركم ١ نمت: ةداهش متك نمم ©
 <: متك . ملظأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 اوه : :هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو  حتفلا ىلع ينبم نضام لعف
 : لجم ال لوصوملا : ةلص !متكا ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم اهب لوعفم : ةداهش
 . اه

 ا ءاحلاو «ةداهش» نم 'ةفوذحم ةفصب وأ متكب قلعتم ناكم بفرظ : هللا نم هدنع ©

 ! رورجمو راج هللا نم . ةفاضالاب رج لحم يف  بئاغلا ريمض - لصتم ريمض
 000 . هللا نع اهملعي : ىنعمب « متكب قلعتم ميظعتلل

 / ليلا لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانتتسا : وارلا : امع لفاغب هللا امو ©
 عوقرم «ام» مسا :' هلل هللا . ةيزاجحلا «ام١ ىمستو سيلب تاهبشملا نم يهو

 ' رورجم مسا : لفاغ . يفنلا ديكوتل دئاز رج فرخ ءابلا .. ةمضلاب ميظعتلل

 لفاغب قلعتم رورجمو راج : اهع . «امذ ربخ هنأل الحب بوصنم ءابلاب ًاظفل
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 . «نمت' بارعإ برعيو

 دئاعللو امل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو «نولوقت» بارعإ برعت : نولمعت ©

 . هنولمعت : ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 <31 امس م قس قب تو و حو واس ير را 1و 1ع يظل ش

 نولي واكس اَع َنولتماَلو مسحت مكلَو تِبَسكاَماَط َكلَحَدَه همك ١ ١
 قبس .ةرركم . . ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا ةيآلا اهسفن يه ةميركلا ةيآلا ةذه ©

 ٠ . اهبارعإ
 اء ساو كم مه ل سو ورتب صم ,تسسو مل 9

 هلل لك هيلع أوناك يم ِهِتابِق نعم هلام ساتان اتش لوَيس 7
 مروكي 2 077 سس ورع 0000 هم

 ه©© رشت وسل قي صعيب كلاود
 «فيوست» لابقتسا فرح : نيسلا : سانلا نم ءاهفسلا لوقيس ©

 نم فوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : .سانلا نم .ةمضلاب عوفرم

 . نايب رج فرح «نم» . «ءاهفسلا»

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام : مهتلبق نع مهالو ام © :

 . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهالو أدتبم

 ينبم لصتم ريم : ءاطلا . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض : لعافلاو

 ةلمجلاو . نيركذملا عمج ةمالع : ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 قلعتم رورجمو راج :مهتلبق نع ام» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «مهالو» ةيلعفلا

 . اهنع مهفرص يذلا ام يأ «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «مهتلبق

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا : اهيلع اوئاك يتلا ©

 ةلص ةاوناك١ ةلمجو «ناك١ مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 لالة



 . ؛ناكا ربخب قلعتم رورجمو راج : اهيلع . احل لحم ال لوصوملا

 تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : ٍبرفملاو قرشملا .هلل لق ©
 ' . تنأ : 'هريدقت ًاباوجو رتتسم ريمض : لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال هواو
 : ةمالغو نمب ميظحتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفلو . رجافرح : ماللا :هلل
 ... رحتؤم أدتبم : قرشملا .مدقم ربخب قلعتم ؛هللا ةلمجلا هبشو ةرسكلا رسجلا
 ؛ ىلع فوطعم مسا : برغل . ةفطاع : واولا : برغملاو . ةمضلاب عوفرم

 : بصن لحم يف «برغملاو.قرشملا هللا ةلمجو . ةمضلاب هلثبم عوفرم «قرشملا»
 ل . «لوقلا لوقم» هب لوعفم ْ
 هيلا لع ةدقما ةمضلاب عيفرم عياضم لعف : يدبي : ءاشب نم: يدهي ©

 ' لوصوم مسا : نم . وه : : هريدقت ًازاوج رتتسم :ريمض : لعافلاو لقشلل
 : عوفزم عراضم لعف : اشي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ةلص ةءاشي» ةلمجو . وه : هريدقت ًائاوج رتتسم ريمض ! لعافلاو ةمضلاب
 1 0 ْ .. لاح بصن لحم :يف ؛يدبي# ةلمجو لوصوملا

 | طارصل ةفص : ميقتسم ٠ .يدهيب قلعتم رورجمو راج :  ميقتسم طارص ىلإ ©
 . ةرسكلاب هلثم ةرورحب

 للا برايل نبش وككاطسو سام كصْتلَب كو ”17 ١ 0 0111000 هس 7-2 رو رس ا
 9-5 25 ب ها

 واسع اآي تح 711 باَوديوعحمَم أ
 ىَدم نوال لإ هوك تاكو هب تقع كيم

 | 2ريال اذإ !ميضلساَن 2 هاف ور م ف اساواو 1 اكو و
 ش يتيم مسا لثما ىنعمب هيبشتلا فاك فاكلا . ةيقانئكسا : واولا : كلذكو ©

 | لمت يف وأ ؛مكانلعج» ةيلعفلا ةلمجلا هربخو أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع
 ْ نوكسلا, ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ .ردقم قلطم :لعفل ةفص وأ بئان بصن
 | . باطخلل فاكلاو . دعْلل ماللا .: ةفاضالاب رج لحم يف
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 ةأنل عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ةمأ مكانلعج ©

 لصتم ريمض : فاكلا لعاف عفر لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : ةمأ .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 . ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم

 اهلثم ةبوصنم ةمأ ةفص : نيلدتعم يأ . ًالدع : ىنعمب : اونوكتل ًاطسو ه

 نونلا فذح : هبصن ةمالعو ليلعفلا مال دعب ةرمضم نأب بوصنم صقا

 «ناك# مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنال

 مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «ْنَأ» و . ةقراف : فلألاو

 «ْنأ» ةلص ةاونوكت» ةلمجو . مكانلعجب قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا
 . اه لحم ال ةيردصملا

 نم عونمم رهو ةحتفلاب برصنم هاونركت» ريخ : سانلا ىلع ءادهش «©
 . ءادهشب قلعتم رورجمو راج :سانلا ىلع  ءالعف  نزو ىلع هنأل فرصلا

 بوصنم اونوكت» ىلع فوطعم : نركي ةفطاع : واولا : لوسرلا نوكيو ©

 . عوفرم «نوكي١ مسا :لوسرلا .ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم

 ميملاو ًاديهش نم ةمدقم لاحب وأ نوكيب قلعتم رورجبو راج“: ًاديهش خكيلع ©
 . ةحتفلاب بوصنم ؛نوكي» ربخ : ًاديهش . روكذلا عمج ةمالع

 لعق : انلعج . ال لمع ال هيفان : ام . ةيفانثتسا : واولا : انلعج امو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ااناو . نوكسلا ىلع يئبم ضام

 لوصوم مسإ : يتلا .ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : ةلبقلا : يتلا ةليقلا ©

 هب لوعفم نع ةبئان ةفص وأ ٍناث هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 اهيلع تنك يتلا . ةهجلا ةلبقلا انلعج امو: لوقلا ديري «انلعج» لعفلل ٍناث

 . ةبعكلا ْيهو

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تنك : اهيلع تنك ©:

 مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو . كرحتم ا عفرلا
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 ةلص «اهيلع تنكا ةلمجو ؟تنك» ريخب قلعتم رورجمو راج : اهيلع .«ناك»

 . اهل لحم ال لوصوملا

 يع للملا ١ مصل. ان لمساال رمس أ ١ 3: ملعشل لإ 1
 .٠ ٠ ليلعتلا مال دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : ملعن : رج فرح
 ,نحن هريدقت ابوجو رتتسم ريمض .: لعافلاو . ةحتفلا : هبصن ةمالعو

 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لح يف ردصم ليوأتب :اهدعب امو ةرمضملا ؛نأ»و
 . رادصملا «نأ» ةلص «ملعن» ةلمجو . انلعجب قلعتم

 ,بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : لوسرلا عّبتي نم ©
 :: لعافلاو .. ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : .عبتي .«ملعن» لعفلل هب لوعفم
 !اهل لحم ال لوصوملا ةلص «عبتيا ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض
 :«نم» بارعإ زوجيو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لوسزلا . بارعإلا نم
 .ريخ عقر لمع يف ةيلعف ةلمج ؛عبتيا و . أدشبم عفر لمح يف ماهفتسا مسا
 لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف «لوسرلا عيني تي نم» ةيمنمالا ةلمحلاو «نم»

 ١ .؟ملعلا

 ينبم لوصوم مسا «نما ورج فرح ةينايبلا ؛نما نم هنوكم : بلقذي نمُم ©
 نم:ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجللاو . نمب رج لح يف نوكسلا ىلع

 : ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بلقني .«لوسرلا عبدي نما يف ؟نم» لوصوملا
 .«عجريو دتري' ىنعمب . وه هريدقت ًازاوج :هيف'رتتسم ريمض لعانفلاو

 . .ىنثم هلأل ءايلا :مسالا رج ةمالعو بلقتيب قلعتم رورجتؤ راج : هيبقع ىلع ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . ةفاضالل هنون تفدحو

 ! ةففغأ هليقثلا « نإ يه : نإ . ةيضارتعا : واولا : الإ ةريبكل تناك نإو ©

 ' صقان ضضام لعف : تناك .ةيلعف ةلمج ىلع تلخد اهنإل ال لمع ال اهنع
 أ ازاوج رتتسم ريمض : اهمساو هنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو ٠ حتفلا ىلع ينبم
 : نم اهيلع تنك يتلا ةلبقلا انلعج امو : هلوق هيلع لدا دوعي يه : هريدفت
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 .هفغخملا نأل ةمزال ةقراف :ماللا :ةريبكل . «ةلبقلا» ىلإ دوعي نأ زوجي ةدرلا

 «ْناةو . اه لمع ال رصح ةادأ : الإ ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : .ةزيبك

 . ىنعمب ةيفان نييفوكلا دنع

 لوصوم مسإ :نيذلا . ةريبكب قلعتم رورجمو راج : هللا ىده نيذلا ىلع ©

 ىلع ينبم ضام لعف : ىده . رجلا فرحب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا

 ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص هللا ىده» ةلمج

 هللا مهاده نيذلا ىلع : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم

 . مهراتخاو

 صام لعف : ناك . اهل لمع ال هيفان : ام . ةيفانئئسا :واولا : هللا ناك امو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك) مسا : هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان

 :عيضي . رج فرح يهو «يفنلا» دوحنجلا مال : ماللا : مكناميإ عيضيل ©

 ريمض : لعافلاو . دوحجلا مال دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 : اهدعب امو دوحجلا مال دعب ةرمضملا 4نا» . وه : هريدنقت ازاوج رتتسم

 «ناك» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . دوحجلا مالب رج لح يف ردصم ليوأتي
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكنايإ . اديرم : ريدقتلا . فوذحملا

 . عمجلا ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا

 «ْنِإ) مسا : هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : سائلاب هللا نإ ©

 . فوؤرب قلعتم رورجمو راج : سانلاب . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 عوفرم نإ) ربخ : فود  ةقلحملا  ديكوتلا مال ماللا : ميحر فوعءرل«©

 . ةمضلاب هلثم ةعوفرم فوءرل ةفص : ميحر . ةمضفلاب

 ب امال



 بارع 00 وال هَ رس ل

 لوف لوف الص لبو ءامتلاف كيج بكبر ١
 : قب وو قت 2 06 و ما[ ايمن كك 14

 : هَنلأَسَوْرِهْ 9 717 0

 © . نسيم
 . اريثكتلا ديفيو ةايبر» ىنعمب انه هتكلو ليلقت فرح : دق: ىرت دق ©

 ريمض : م: لءافلاو . ىلمتلل فنألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوشرم عزاضم لعف

 ْ 3 ف زال فلا لع دا لا عوذرس عياتس لف
 :كهجو :ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بلقت : ءامسلا يف كهجو بلقت ©

 أ ينبه. لصتم ,ريمض ::فاكلاو « ةرسكلا ةتمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 .بلقتب قلعتم رورجتو راج.: ءامسلا يف . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع
 ال ا . !كهجو ددرت ىنعمب

 ! ينبم عراضم لعف : كنيلون . ديكوتلل ماللا ٠ ةيفائئتسا : ء افلا : كتيلوثلف ©
 : : لعافلاو.. اه لخم ال : نونلاو . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع
 لع يتب لصتم ريف : فاكلاو . نحف نحن .: هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض

 ا . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف جتفلا

 لبق : اهاضرت . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم :  ةلبق : اهاضرت ةلبق ©
 ! رتتسم ريمض : لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
 ' لجم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ْريمض «اه) و . تنأ : هريدقت ًابونجو

 : 00 فوصوملل ةئص بصق لع يف اخرا و دي ارجل

 : ةرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : لو : ةيفانكتسا : :٠ كهجو لوف ©
 : كهجو :. تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : لاق ةلعلا فرح

 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو .. ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم
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 بوصنُم لوب قلعتم ناكم فرظ: رطش : مارحلا دجسملا رطش ©
 : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : دجسملا . فاضم وهو .ةحتفلاب

 . ةرسكلاب ةرورجم دجسملل ةفص : مارحلا . ةرسكلا ْ

 ىلع ينبم مزاج .طرش مسا : ثيح .ةيفانئتسا : واولا : متثك ام ثيحو ©

 . ةدئاز «ام» و . باوجلاب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف مضلا

 : كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم مات ضام لعف : متنك

 عمج ةمالع ميملاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءانلا
 رج لحم يف ؛متنك» ةلمجو طرشلا لعف مزج لحم يف «متنك» لعفلاو روكذلا

 اصقان ايضام العف «متنك» بارعإ زرجيو . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب

 فوذحم مدقم ربخب ةقلعتم «ثيح» و . اهمسا عفر لحم يف : ءاتلا نوكتف

 . «متنكا لغفلل

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اًولو .طرشلا باوج يف ةعقاولا : ءافلا : .اولوف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةاولو» ةلمجو . ةقراف : فلألاو لعاف

 . مزج لحم

 : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكهرجو : هرطش مكهوجو «

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لخم يف مضل ىلع ينبم لصتم ريمض

 ينبم لصتم ريمض ءاحلاو ةحتفلاب بوصنم اولوب قلعتم ناكم فرظ : .هرطش
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 . ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : َّنإ . ةيفانعتسا : واولا : نيذلا ّنإو «أ

 . «نإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :.نيذلا

 مضلا ىلع ينبم . لوهجملل ينبم ضام لعف : ارتوأ : باتكلا اوتوأ ©:

 عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض : واولاو ةفوذحم ءايلاو ةعامجلا واوب هلاصتالا ٠
 : باتكلا . لوصوملا ةلص «اوتوأ» ةلمجو ةقراف : فلألاو لعاف بئان

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوغفم
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 :عوفرم عراضم لعف : نوملعي . ةقلسزم مال يهو ديكوتلل ملل : نوملعيل ©
 : عفر لحب يف لصتم ريمض : و واولاو . ةسمخلا:لاعفألا نم هنأل نونلا ثوبشي
 . «ْنِإ) ربخ عفر لحم يف ؟نرملعيل» ةيلعفلا 00 لعاف

 . !لصتم ريمض : ءافاو ٠ ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرخ : |: قحلا هنأ ©
 ..ةمضلاب عوفرم اهريخ : قحلإ . أل مسا بصت لع يف مضلا لع يب

 يف نوكي نأ زوجيو «قحلا» نم: ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : مهبر نم ©
 ' رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ّنل ًايناث اخ عقر لحم

 دسم: تدس «اهدعب امو نأنو . روكذلا عمج ةمالع :: ميملاو ٠ ةفاضالاب
 ا 5 «نوملعي# يوعفم

 ميو هيلا لمع لمعت يان ام . ةيفاتتسا : والا : لفاغب هللا امو ©
 ' هام) مسا : ةلالجلا ظفل هللا . سيلب تاهبشملا نم يهو ةيزاجحلا كام»
 : لئاغ ديكوتلل دئاز رج فرح ءابلا :لفاغب .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 . هاما ربخ هنأ ىلع ًالحم بوضنم ًاظفل رورجم مسا

 ' ىلع ينبم لوصوم مسا ءام» و رج فرح «نعا» نم هبكرم : نولمعي ًامع ©

 ! بزغت : نولمعي . لفاغب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب :رج لحم يف نوكسلا

 لوصوملا ىلإ دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمبعي# ةلمجو «نولمعيا
 : نوكت.وأ .هنولمعي امع ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوبصنم فوذحم ريمض
 نع 'ريدقتلا نعب رج لحم يف لوؤم ردصم اهدعب امو كام و ةيردصم ةام#
 . اهلمع

 اح تأَمَو كلو عام َوَيأَءّلعببت سلال ١ك
 000 ةيقوإكركشعإَ ورم

 © نلت لا هقإؤْنو
 ' ظرش فرح : ن 5 مسقلل يتأت ةنذؤم مالل ةيفانئتسا : واولا : تيتأ نئلو ©

 ' كرختملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيتأ . مناج
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 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو . طرشلا لعف هنأل مزج لح يف

 . لعاف عقر لحم

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نيذلا : باتكلا اوتوأ نيذلا ©:

 لعرهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :.اوتوأ . هب لوعفم

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .'ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا 'ءأيلا

 .بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةاوتوأ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا

 ةمالعو رورحم هيلا فاضم : ةيآ . تيتأب قلعتم رورجيو راج : اه ةيآ لكب ©

 ال : ىنعملاو . فوذحملا مسقلا باوج يف ةعقاو هيفان : ام . ةرسكلا هرج

 . نلوعبتي

 . ةعامجلا واوي هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوعبت : كتلبق اوعيت ©

 «اوعبت ام) ةلمجو . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض : واولا

 هب لوعفم : :كتلبق . طرشلا باوج دسم دس فوذحملا مسقلا باوج

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصنم ريمض : فاكلاو . ةحتفلاب بوصنم
 . ةفاضالاب

 ريمض : تنأ . ىلوالا "ام» ىلع فوطعم : ام . ةفطاع : واولا : تثأ امو ©

 . أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر 1

 : مهتلبق . «تنأ» أدتبملا ربخب قلعتم رورجبو راج : عباتب : مهتلبق عباتب ©

 ينبم لصتم ريمض : ءاهلا . ةحتفلاب بوصنم ؟«عبات» لعافلا مسال هب لوعفم

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ةقاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ةفاضالاب

 . «مهضعب١ أدتبملا ربخب قلعتم رورجيو راج : عباتب : ضعي ةلبق عباتب ©

 فاضم : ضعب . ةحتفلاب بوصنم ؟عبات» لعافلا مسال هب لوعفم : ةلبق

 _ امثال



 ْ . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 بارعإ برعت : تعبتا نثل . ةفطاع : راولا : مهءاوها تعبتا نئلو ©
 لصتم ريب : هللا ٠ ةحقلاب بوصتم ب لوصخم ١ مصئاومأ ٠ نتا نتا

 مسأ تعبتاي قلعتم رورجيو راج : ملعلا نم كءاج ام دعب نف ©

 كي نيام ل ١ كءاج . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع يثبم لصتم ريمض : فاكلا . حتفلا ىلع

 نم ةام» ىلع دوعي وه هريلقت ًاناوج هيبف رتتسم ريمض لعافلاو . مدقم

 نم كءاج» ةلمجو ءاما لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : ملعلا

 ا . اهل لحث ال. لوصوملا ةلص ؟ملعلا
 ؛لصتم ريم : فاكلاو ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرج : كنإ : اذإ كنإ ©

 !ءازجو باوج فرح : آذإ . « ّنِإ» مسا ٍبصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 0 ه8 لمع ياتي

 رورجو راج: نيملاظلا نم . ديكوتلا ديفت ةقلحزلم : 1: نيملاظلا نم ©

 |: نوثلاو ..ملاس ركذم عمج - هنأل ءايلا : الا رج دامو إل رضي قلعت
 , نيماظلا نمل اذإ كنإ» ةلمجو درنفملا مسالا يف ةكردلاو نيونتلا نع ضومع

 . وهناك 20 ل

 ه© نورك 52000

 يان ىف ةدرلا نيلاطلل ةفص رج لع يف حتفلا لع ينبع لوصرسم مسا نيذلا ©
 ا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 ريمضب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ' مهانيتا:: باتكلا مهانيتآ ©
 احلا . لعاف غفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ,لصتم 'ريمض ةانااو ٠ عفرلا

 اماما



 عمج ةمالع ميملاو لوأ هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 بوصنم ناث هب لوعفم : باتكلا . لوصوملا ةلص «مهانيتا) ةلمجو . روكذلا

 ةيلعفلا ةلمجلا : وريخو ًأدتبم « نيذلا » بارعإ زوجيو . ةحتفلاب

 . ؟هنوفرعيلا

 .٠ ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : هتوفرعي .

 لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا»
 . هب لوعفم بصن

 لعف : نوفرعي . ةيردصم : ام . هيبشتلل رج فرح فاكلا : نوفرعي امك ©

 لصتم ريمض : واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم

 .رج لح يف ردصم ليوأتي اهدعب امو ةيردصملا هاما و . لعاف عفر لحب يف

 :ريدقتلا فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو «فاكلا» رجلا فرحب

 لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نوفرعي# ةلمجو مهئانبأ ةفرعمك ةفرعم هنوفرعي
 «لثم) ىنعمب افرح ال امسا : فاكلا برعت نا زوجيو . بارعإلا نم اه
 . ًارورجيال هيلا ًافاضم اهدعب ام نوكيف

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاحلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهءاذمآ ©

 | . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف

 ديفي لعفلاب هبشم فرح : َّنإ . ةيفاننتسا : وارلا : مهنم ًاقيرف ّنإو ©
 رورجمو راج : مهنم ةنونملا ةحتفلاب بوصنم «نا مسا : اقيرف . ديكوتلا

 ريمض (؛مهل و . ينايب رج فرح «نم١ و «اقيرف» نم ةفوذع ةفصب قلعتم
 . نمب رج لحم يف نيبئاغلا

 بارعإ برعت : نومتكي  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : قحلا نومتكيل ©

 بوصنم هب لوعفم : قحلا . نإ ربخ عفر لحم يف «نومتكي» ةلمجو 8نوفرعيلا
 1 . ةحتفلاب

 عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا : نوملعب مهو ©

 4مه) ريخ عفر لحم يف ةلمجلاو «نوفرعي) بارعإ برعت :نوملعي .أدتبم
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 «نوملعيا لوعفم فذحو لاح بصضن لح يف «نوملعي 7 ةيمسالا ةلمجلاو

 1 . هيلع'لدي هلبق ام نأل أ ًاراصتخأ

 © 2 2و لك ككل ١ ع7
 ' .ةمضلاب عوفرم . وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : قحلا : كير نم قحلا ©

 . ةرشكلا : رجلا ةمالعو نمب 'ميظعتلل رورجم مسا : كبرا .رج فرح :' نم
 ' ةلمجلا هبشو ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتمم ريمض : فاكلاو
 ٠ نأ روجيو .. . : قحلا وه : ةيمسالا ةلمجلل ناث رب عفر لحم يف «كبر نما

 ' ةلمخلا بارعإل رخخآ هجو ِكانهو . ًالاح بصن لحم ين ؛كبر نم» ٍنوكي
 ! يف ؟كبر نم» ةلمجلا هبشو . ةمضلاب عوفرم أدتبم ...«قحلا» وه ةيمسالا
 ا لا شل

 عام لخ: نروكت .ةمزاج هيهان : أل . ةيفانعسا : ءافلا : نّموكت الف ©
 وج لع دنت ديا وني اصناف لم يم سا

 ؛ رسم ماض يصقاتلا لعفلا مس او . بارعإلا نم امل لحم ال : ديكوتلا

 1 : تنأ : هريدقت ًابوجو

 هنأل 'ءايلا مسالا رج ةمالعو «نوكت» ربخب قلعتم رورجبو راج : نيرتمملا نم ©
 ' درفملا مسالا يف - ةكرحلاو نيونتلا نع ضوسع : نونلاو.. ماس ركذم عمج
 ْ . نيكاشلا نم : ىنعمب

 انيق ريأيال اع[ تيليفكافج نا ةزرنف يجرب 67 3
 ا نا ريكو قزح عمان

 ش . مادقم ريخب قلعتم رورجمو راج : لكل . ةيفانغتسا:: زاولا : ةهجو ٌلكلو ©

 . أدتبم عفر لحع يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه : اهيلوم وه ©

 باو



 ريمض ؛اه» و . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ةوه» ربخ : اهيلوم
 وها ةيمسالا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ةهج لوم وه ةمأ لكلو : ريدقتب . لدب وأ ةهجول ةفص عفر لحم يف ؛اهيلوم
 . لبقتسم يأ

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوقبتسا . ةيفانخسا : ءافلا : تاريخلا اوقيتساف ©

 لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم هنأل نونلا فذح

 ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاريخلا . ةقراف فلألاو . لعاف عفر

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم |

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نيأ : اوذوكت ام نيأ ©
 موزجم مات عراضم لعف : اونوكت . ةدئاز : ام . هباوجب قلعتم ناكم فرظ

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نوئلا فذح : همزج ةمالعو نيأب

 ًالعف هاونوكت» بارعإ زوجيو . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 ريخب قلعتم ؛نيأا نوكت . اهمسا عفر لحم يف واولاو . ًاصقان ًاعياضم

 اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «اونوكت» ةلمجو ةاونوكت» لعفلل فوذحم مدقم

 ٠ فرظلا دعب .
 ةمالعو طرشلا «ءازج» باوج هنأل موزجم عياضم لعف : تأي ؛ مكي تأي ©

 ميملاو تأيب قلعتم رورجمو راج : مكب . ةلعلا فرح هرخآ فذح : همزج

 . نوكسلا نم ًالدب ةمضلاب تعبشا روكذلا عمج ةمالع

 لاح : ًاعيمج . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا : ًاعيمج هللا ©

 نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : «تأي» ةلمجو . ةنونملا ةحصفلاب ةبوصنم
 . بارعإلا نم اهل لحم ال ءافلاب

 هَّنِإ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . ديكوتلا ديفي لعفلاب ةبشم فرح : نإ : هللا نإ © |

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ْ

 رورجبم هيلإ فاضم :ءيش . ريدقب قلعتم رورجمو راج : ريدق ءيش لك ىلع ©
 . ةمضلاب عوفرم 4نإ) ريخخ : ريدق . ةرسكلا :هرج ةمالعو ةفاضالاب
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 كين 211111111 د م 11

 © 3 و ٠
 | مسا: ثيح . رج فرح : نم . ةيفاننتسا : اولا : تجرخ ثيح نمو ©

 : ٍتجرخ + لوب قلعتم روربجملاو راجلاو نمب رج لحم :يف مضلا ىلع ينبم
 : : ءاّثلاو .:كرحتلملا عقرلا ريمضب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف

 ! لحم يف «تجرح» ةلمجو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع يثبم لضتبم ريمض

 : 1 ةيئادتبأ «نم»و . ةفاضالاب رج

 فرح هرغآ فذح لع يم ربأ ليف لو .ةيلاتما هلا : كهجو لوق ©
 رام د . تنأ | : ريد ايوجو تتسم يمسح :لعاشاو . ةلعلا

 1 :  ةفاضالاب

 ؛ قلاب كوصنم لوب قلعمنم ناكم فرظ :زنطش : خارحلا دجسملا' رطش ©

 هلثم ةرورجم دجسملل ةفص :' مارحلا . ةرسكلاب روزجن هيلا فاضم : دجتسملا
 00 ا . ةرسكلاب

 :ءاحلاو ديكوتلا. ديفي :لعفلاب هبشم فرح : نإ. .ةيفانئتسا :ارلا : قحلل ةنإو ©
 : :ماللا : !قحلل «نإ» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 , أدتلا ىلع لخدت هذهو ءادتبالا مال ًاضيا ىمستو دكردللا مال يهو ةقلحزم

 ٍْ .. ةمضلاب عفورم ؛َّنإ) بخ : قحلا . ًاضيا

 :فاكلاو ٠ .«قحلا» نم فوذع لاحب وأ قحلاب قلغتم رورجيو راج ؛ كبر نم »

 1 + نمل هو ةسيلا لمع لمعت ةيفان : ام ةيفاتتسا : واولا : لفاغب للا امو ©

 . عوقوم اما مسا : ةلالخلا ظفل هللا ةيزاجحلا ؛ام» ىمنستو سيلب تاهبشملا
 : لفاغ . يفنلا ديكوتل دئاز رج فرح : ءابل | : لفاعب ةمضلاب ميظعتلل
 ١ ١ . ةام» ربخ هنا ىلع الحم بوصنم ءابلابًأظفل رورجم مسا

 تاؤ5



 لوصوملا مسالا كام» و ؛نع» رجلا فرح نم ةبكرم : امع : نولمعت اًمع ©

 عوفرم عراضم لعف : نولمعت . رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبملا
 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبشب

 «امع» رورجملاو راجلاو . احل لحم ال لوصوملا ةلص «نوملعت» ةلمجو . لعاف
 لوعفم هّنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو لفاغي قلعتم

 امو «ام» نوكتف ةيردصم «اما نوكت نأ زوجيو . هنولمعت اع ريدقتلا . هب

 . مكلمع نع ريدقتلا نعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 00 2 . -و 245-57

 اورق سلا كيكو ارد آلا رك ولو تبع تِحْرم ص شيحن شو 016

 تاز اكن م او تبل كلزلتكا و

 واتس[ وك لعوب الو َفْوَسْحََو

 د: مارحلا دجسملا رطش كج لوف َتْجَرَخ ُتيح نمو «
 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا لهتسم يف اهبارعإ

 ةيآلا يف اهبارعإ قبس : هرطش مكهوجو اًولوف متنك ام ثيحو ©

 ةئاملا دعب نيعبرألاو ةعبارلا ةميركلا

 .بصانلا يردصملا فرحلا : نأو . رجلا فرح .ليلعتلا مال نم هنوكم : المل ©
 نونلا يف تمغدا ةدئازلا وأ ةيفانلا ؛الد و

 ةمالعو . ةمغدملا نأب بوصنم صقان عراضم لعف : نركي : سائلل نوكي ©

 نأ)و . مدقملا ؛نوكي# ربخب قلعتم رورجيو راج : سائلل . ةحتفلا : هبصن

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم لبوأتب «اهدعب امو ةيردضملا

 . اولوب

 عمج ةمالع ميملاو «ةجحا نم ةمدقم لاحب قلعتم رورجبو راج : ةجح مكيلع ©
 .٠ ةمضلاب عوف رم رخوم [نوكي» مسأ : ةجح . روكذلا

 ينبم لوصوم مسا :نيذلا . .نيذلاو يأ واولا ىنعمب ءانغتسا ةادأ : نيذلا الإ ©

 ل19



 . عطقنم ىنثتسم بصن لحم يف حتفلا ىلع
 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : مهنم اوملظ ©

 ريمض «مه» و ينايب رج فرح نم ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم
 لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغ
 . الا لمحت ال لوصوملا ةلص ؛اوملظ» ةلمجو.مهنم مهنوك : ةلاح يأ «نيذلا»

 لعف ؛ مهرشخت . ةمزاج ةيهان : ال .ةيفاتتسا ءافلا : مهوشخت الف ©
 . .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 ىلع ينبم لصتتم ريم : ءاهلا . لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض :واولا
 . رركذلا عج ةنالع : ميلا . هب لوعفم بصن لع ف منك

 :نوتلا فذخب ىلع ينبم رمأ لعف : ٍينوشخا . :اواولا : ينوشخاو ©
 : .لعاف عفر.لحم يف لصتم ريمض : واولا .٠ يلا لايقألا لل عرض نأ
 لحم يف نوككسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلإو . ةياقولا نون : ن نونلا
 ش , . هب لوعفم بصن

 فرح يعي ليلختلا مال مالا . ةفط واولا : مكيلع يتمعن مثألو «

 ٠ قماقام . ليلا ال ب ةرمضم أب بوصتم عواض لعق متا +
 ١ ليوأتب ٠ اهدغب امو ةرمضملا «نأ»' و . انأ : هوي ًايواجو رتتسام يمس

 : متأ» ةلمجو نوشخاب قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم
 عنم ةحتفلاب ,بوصنم هب لوعفم : يتمعن . اهل لحم ال ةيردصملا ؛نأ» ةلص

 , لحم يف لصتم ريمض : ءايلاو .ةبساتملا هتكرحب لحملا لانغتشا اهروهظ نم
 ' .روكذلا عمج ةمالع ميملاو متأب قلعتم رورجبو راج : مكيلع . ةفاضالاب رج

 ! نم لعفلاب هبشم فرح : لعل . ةيفانعتسا : واولا :: نودتهت مكلقلو ©
 ' لصتم نيبطاخملا ريمض : فاكلا . يك ىنعمب ليلعتلل انه وهو ّنأ» تاوخأ
 ' .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ؟لعلا مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 . :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نودتمت
 ؛ . «لعلا ربخ عفر لحم يف «نودتمت» ةلمجو . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض
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 ل 5007 دلو بمكيحلا
 لعف : انلسرأ . ةيردصم.«4ام» و ؟لثما ىنعمب مسا : فاكلا : انلسرأ امك ©

 لوصوملا ةلص ةلمجلاو عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 مكلعل : ريدقتب ردصملا نع بئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا فاكلاو

 اهتمعنأ ام لثم مكيلع يتمعن متأل وأ ًالوسر مكيف انلاسرا لثم ءادتها نودتبت

 ريمض «ان) و . ةفاضالاب رج لحم يف ةيردصملا «ام» و مكنم لوسر لاسراب

 . ليلعتلل انه فاكلا نوكت نأ زوجيو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . مكنم انلسرأ ْنأ لجأل : ريدقتلا

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو انلسراب قلعتم رورجبو راج : مكثم الوسر مكيف ©
 ةفصب قلعتم رورجمو راج : مكنم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالوسر

 0 ًالوسر نم ةفوذحم

 واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعن : رلتي : انتايآ مكيلع ولتي ©
 ةدئاز : فلألاو .وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو لقثلل

 . «ًالوسر» فوصوملل ةفص بصن لحم يف اولتي» ةلمجو . طخلا ةرورضل

 لوعفم : انتايآ .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .ولتيب قلعتم رورجمو راج :مكيلع

 «ان» و ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 برعتو اولتي» ىلع ةفوطعم : مكيكزي . فطع فرح : واولا : مكيكزيو ©
 . عمججلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض :فاكلا :اهءارعإ

 «ولتي» ىلع ةفوطعم : مكملعي . ةفطاع : واولا: باتكلا مكملعيو ©

 : باتكلا . هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مكيكزي : بارعإ برعتو
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 . ىلع فوطعم مسإ :ةمكحلا .ةفطاع : واولا: ام مكملعيو ةمكحلاو ©
 .. ىلع ةفوطعم : مكملعي . ةفطاع واولا . ةحتفلاب هلثم ٍبوصنم «؟باتكلا»

 : يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اهبارعإ برعتو ىلوألا ؟مكملعيا
 7 ٍناث هب لوعفم بصن لحم

 . صقات عراضم لعنف : اونوكت . بلقو يفنو مزج فرح : م: اونوكت مل ©
 : واولا .. ةسمنخلا لاعفألا نم هنأل .نونلا فدذح : همزج,ةمالعو ملب موزجم
 .اونوكت مف ةلعو ةقراف : فلألاو . «نوكت» مسا عفر لحب يف لضتبم ريمض

 .. لوصوملا ةلص «نوملعت

 . ةسمخلا لامثألا نم هلال نونلا توبشب عوفرم عراضُمم لعف : نوملعت ©
 , لحب يف «نوملعت» ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمسغ :واولاو

 1 .ًاراصتنخخإ لوصأوملا ىلإ دئاعلا وأ لوعفملا فذح «اونوكتا ريخ بصن

 ' . .٠ هلوملعت :ريدقتلا

 80# نورت لولا ووشاو 21 نروكصمك 200
 ؛ نوثلأ فدذح ىلع ينبم رمأ لعف : ينوركذا . ةيفانكتسا :.ءافل :١ ينوركذاف ©

 ! . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاغفألا نم هعراضم نأل
 . لمع يف نوكسلا لع ينيم لصتتم ريمسحل : ءاسلاب ٠ ةياشرلا ون * نرش

 ! 70. هين لوعقم بصنت

 | رتتسم يمض: لعافلاو ٠ بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعق : مكركذأ ©
 ! بضت لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . انأ : هريدقت ًابوجو

 : نأ .: ريدقتب طرشلا ىنعم ةلمجلا يفو .؛روكذلا عمج ةمالع م ميلا هب لوعفم

 0 . مكركذأ ينوركذت
 . «اوركذأ» "ىلع ةفوطعم : اوركشا .. فطع فرح : واولا : يل اوركشاو ©

 ٠ . اوركشاب قلعتم رورجمو راج : يل . اهبارعإ برعتو

 . عراضم لعف : نورفكت . ةمزاج ةيهان :١ال . ةيفانثتسا واولا : نورفكت الو ©

 تاةأثك



 :واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو . الب موزجم

 ةقوذحملا ءايلاو . ةياقولا نون : نونلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ينبم لصتم ريمض : تايالا سوءر هباشتل وأ ةيآ سأر هنأل ًاراصتخا ًاطخ

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 +٠١ يقام والصور غضا اويبتس اوم هنري ©
 © لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : يأ . ءادن ةادأ : اي: اونمآ نيذلا اهبأ اي

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةدئاز «ءاهاو . ىدانم هنأل بصن

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونما . يأ قدانملا مسالل نايب فطع

 ةلمجو . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب

 . اه لحم ال لوصومل ةلص ؛اونما

 لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اونيعتسا ©

 . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا

 : ةالصلا . ةفطاع واولا اونيعتساب قلعتم رورجمو راج : ةالصلاو ريبصلاب ©

 1 . ةرسكلاب رورحجم ربصلا ىلع فوطعم ميسأ

 « َّنإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا . ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نإ : هللا ّْنإ ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 « ْنِإ) ربخب قلعتم عاتجالا ىلع لدي ناكم فرظ : نيرياضلا عم ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : نيرباصلا . فاضم وهو ةفوذحملا

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : هرج

 .درفملا مسالا

 5*8 ةومتتال كلو ء الب وع 3 أ تاِلِيَسِف لش نارام : © ١
 عراضم لعف : اولوقت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفانتسإ : واولا : اولوقت الو ©

 واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم ْ

 ا1ةالا



 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم . رج فرج : ماللا : لتقي نمل ©

 : لعف:: لتقي . اولوقتب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا

 ًاراوج' هيف تتسم ريمض لعافلا بئانو ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبض عراضم
 : بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «لتقي' ةلمج . وه هريدقت

 رورحم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لتقيب قلعتم رورجمو راج : هللا لييس يف ©

 1 . ةرهاظلا ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 | ةيمبمالا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم ٠ مه: هريدقت فوذحم أدتيل ربخ : تاومأ ©

 : . «لوقلا لوقم١» هب لوعفم بصن: لحم يف ا تاومأ مهلا

 . «تارمأ» ىلع فوطعم ءايحأ . فطعو بارضا فرخ :لب : .ءايحأ لي ©

 1 . ءايحأ مه لب : ريذدقتلا . هبارعإ برعت

 ٠ ' فّرِج : انك . ةيلاح نوكت نأ زوجيو ةيفانئتسا واولا : نورعشت ال نكلو ©
 لعف : نورعشت . اهل لمع ال هيفان : ال . ففخم هنأل هل لمع ال كاردتسا
 ' لصتم ريمض : واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم

 , ادتبمل ربخ عفر لحم يف «نورعشت الا ةيلعفلا ةلمجلاو '. لعاف عفر لح يف

 ' ةلمجلاو ءارلرسقت» ةلمج يف ةعاخلا واو ىلإ دوعي ءمعنا : هريدقت فوذحم

 . لاح بصن لح يف «نورعشت ال متنأ» ةيمسالا

 ِيرعتلاو سالو ل لوما انقرضت وجا وة كيوب ١6

 ظ © َنيِيَصآَْب
 ! لعق : مكنولبت . ةدئاز : ماللا . ةيف واولا : ءيشب مكنولبنلو ©

 : يسم لمص لعافلاو يق ديول نتي لاصم حتفلا ىلع ينبم عراضم
 , لحنا يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض .: فاكلاو . نحن : هريدقت ابوجو هيف

 اوم



 قلعتم رورجيو راج : ءيشب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن
 . نولبنب

 . ؟ءيش» ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : عوجلاو فوخلا نم © ش
 . اهبارعإ برعتو «فوخلا» ىلع واولاب ةفوطعم :عوجلاو

 «عوجلاو فونلا نم ءيشب» ىلع واولاب ةففطعم : لاومالا نم صقئو ©

 . اهبارعإ برعتو

 نابرعتو «لاومالا» لع فطعلا يواوب ناتفوطعم : تارمثلاو سفنألاو ©
 . اهبارعإ

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رشب . ةيقانئتسا واولا : نيريباصلا رشبو ©
 :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلا نينكاسلا ءاقشلإل ةرسك ىلإ تبلق يتلا
 :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيرباصلا . تنأ

 . هتكرحو درفملا مسالا نيونت نع ضوع

 *© ترطيب اول ةبيصومنبَس كاتيا 0
 ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا : اذإ نيذلا ©

 هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ :اذإ .نيرباصلل

 ةفاضالاب رج لحم يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 , هاذا» دعب اهعوقول

 ثينأتلا ءاتب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف : ةييصم مهتباصأ ©
 لصتم ريمض «مه» و بارعالا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءانلاو

 عوفرم لعاق :ةبيصم .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف  نييئاغلا ريمض -
 . ةمضلاب

 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 ل



 ا لغال ماج يخ طرش باوج ةاولاق» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 . بارعإلا نم اهل

 اناو . ديكوتو بصن فرح يأ ديكرتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح :: هلل اًنِإ ©
 ْ « نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 0 . عقر لحم يف َنإ» ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج: هلل

 . اهبارعإ برعتو "هلل انإ) ىلع واولاب: ةفوطعم : هيلإ اًنِإو ©

 نع ضرونع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم ؛نإ» ربخ : نوعجار ©

 ًافيفخت :نينوئلا دحا تفذح اننإ «انا» لصأو «لوقلا لوقم» اولاقل هب لوعفم

 كك 1 لوو متيم ”تولصمهمع كيلو ١17 1 ٠ 2 اردو م رشا راس و 01

 | عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا: ءالوأ : تاولص مهيلع كئلوأ ©

 00 اقم ريش قلمشم دورجتو داع : مهيلع . باطخللا: فاكلاو .أدتبم

 : ةلمجلاو :ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :تاولص .روكذلا.عمج ةمالع :ميملاو

 . ة«كئلوأ» " أدل ريخ عقر لخ يف «تاولص مهيلع» ةيمسالا

 راخلاب نمب بج لح يف نيئاشلا ريض همها و . ةرسكلا : رجلا ةمالعو
 : ىلع واولاب ةفوطعم : ةمحرو . «"تاولص» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو

 ٍ .. اهبارغإ برعتو «تاولص»

 ْ «كئلوأ» ىلع ةفوطعم : ككلوأ . ةفطاع : واولا : نودتهملا مه كئلوأو ©

 : .ًادعبم عفر لحب يف لصفنم عفر ريمض :مه .اهبارعإ برعتو ىلوالا
 : نع'ضوغ نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم:!مهل ربخ :نودتهملا
 ؛ ربخ' عفر لحم يف «نودتهملا مه) ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا مسالا يف نيونتلا

 ' . («كئلوأ» أدتبملا



 09-0 6 00 ا

 قس ريمو ب خود هنأ عرس راس اك ا
 *©© يل 2 لن ارح عَرطت نمو امون هلع

 مسا : افصلا . ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نإ : ةورملاو افصلا نإ

 : ةورملا . ةفطاع :واولا .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصتنم ا نإ)»

 8 ةرهاظلا ةحتفلاب اهلثم بوصنم ؛امصلا» لع ةفوطعم

 ظفل هللا .2ْنإ) ربخب :قلعتم رورجمو راج : رئاعش نم : هللا رئاعش نم ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا : ءافلا : جح نمف ©

 لعف مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : جح . أدتبم عفر لحم

 . ؟نم» أدتبملا رب عفر لحم يف «ءازجلا» باوجلاو طرشلا العفو .طرشلا

 «جح» لعفلا لعافو ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : تيبلا : رمتعا يأ تببلا ©

 : رمتعا . رييختلل فطع فرح :وأ .وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض

 . زاز وأ ىنعمب اهبارعإ برعتو "جح» ىلع ةفوطعم

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : هيلع حانج الف ©

 : حانج . َّنِإ لمع لمعت سنجلل هيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا

 ربخب قلعتم رورجمو راج : هيلع . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم هالد مسا

 . هيلع نئاك حانج الف : ريدقتلاو . فوذحملا كل

 : اهلصأ : فّوُطي . بصان ةيردصم فرح : نأ : امهي فّوُطِب نأ ©

 هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : ءاطلاب ءاتلا تمغداف فوطتي

 رورجيو راج : اههب وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو . ةحتفلا
 حانجب قلعتم رورجملاو راجلاو «يف» وه ردقم رج فرحب رج لحم يف قلعتم

 . ًاراصتخإ راجلا فذحو اهب فاوطلا يف نئاك هيلع حانج الف : ريدقتلاو
 "جح نم# ىلع ةفوطعم : عوطت نم ةفطاع : واولا : ًاريخ عوطت نمو ©
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 الوعفم : اهبارعإ زوجيو . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاريخ . اهبارعإ برعتو
 1 سا لع ةيئب رطل ١ يأ . لجأ

 ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نإ طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هللا َنِإَف ©
 ةحيتفلا : بصتلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم «ّنإ» مسا : ةلالجلا ظفل : هللا
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتفم مزاج طرش باوج «ركاش هللا ناف# ةلمجو

 ّنإل ٍناث ربخ : ميلع .ةمضلاب عيفرم «َّنإ» ربخ : ركاش : ميلع ركاش ©
 . ةمضلاب ةعوفرم ركاشل ةفص برعت نأ زوجيو

 يف سكيك تيار طلو صك كو طرطنك زا

 © ةليتارن ذر ةار طبل كنت
 مننا : نيذلا .ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نإ !: نومتكي نيذلا نإ ©

 عراضم لعف : نومتكي «نإ مسا بصن لحم يف :حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 لحم يف لصتم ريمض : واولا ٠ ةسمخلا لاعفالا نم هّنأل نونلا توبشب عوفرم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نومتكي# ةلمجو . لعاف عفر

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: تانيبلا نم انلزنأ ام ©
 زيمضِب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف ': .نلزنأ .هب لوعفم بصن
 لجو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . .عفرلا
 بوصنم: فوذحم زيمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو اهل :لحت ال لوصومل ةلص «انلرنأ»
 قلعتم رورجتو راج تانيبلا نم هانلرنأ ام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا
 : .: هام» نم ةفوذحم لاحب

 اهلثم رورجم «تانيبلا» ىلع فوطعم مسا : ىدحلا .ةفطاع. : واولا : ىدهلاو ©
 ش . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب
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 لوصوم مسا : ام . نومتكيب قلعتم رورجمو راج : هاثيب ام دعب نم ©
 ىلع ينبم ضام لعف : هانيب .ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ان . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 .٠ امل لحم ال لوصوملا ةلص ةهانيبا ةلمجو

 رورجمو راج باتكلا يف . هاثيبب قلعتم رورجيو راج : باتكلا يف سائلل © ا

 . هامل لوصوملا نم ةفوذحع لاحب وأ هانيبب قلعتم

 عقر لحم يف رسكلا لع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ : هللا مهنعلب كئلوأ ©

 : ءاطا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مهنعلي باطخلل : فاكلاو .أدتبم

 عمج ةمالع : ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ةلمجلاو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : هللا .روكذلا

 مهنعلي» ةيمسالا ةلمجلاو «كئلوأ» ًادتبملا ربخ عقر لح يف !مهنعليا» ةيلعفلا

 . «نِإ» ريخ عفر لحم يف ؛هللا

 مهنعلي# ىلع ةفوطعم :نونعاللا مهنعلب ةفطاع واولا : نوذعاللا مهئعليو ©

 ركذم معمج هّنأل واولا «نونعاللا» ةملك يف عفرلا ةمالعو اهبارعإ برعتو «هللا

 . درفملا نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ملاس

 ٠١ يابا او زيلع وأ كيلر ابرار أو تروا »©«
 © حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ءاتفتسا ةادأ : هل! : اوبات نيذلا الإ

 ْ واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبات .الإب ىتتسم بصن لحم يف
 «اوبات» ةلمجو ةقراف :؛ فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا : ةعامجلا

 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 ىلع ةفوطعم : اوحلصأ .ةفطاع : واولا : كثلوأف اونيبو اوحلصأو ©

 ةيفانكتسا ءافلا « اوحلصأو ١ بارعإ برعت : اوئيبو اهبارعإ برعتو ؟اوبات

 تك



 اكلا ..أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةرابشا مسا : مالوأ

 . باطخلل
 ' ريمض :'هلعاقو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : برتأ : مهيلع بوتأ ©

 ' ريخ عفر “لحم يف ؟ثوتأ» ةيلعفلا ةلمجلاو . انأ : هريدقت ًابوجو رتتسم

 , ل يف نيئاغلا ريمض «مه) و بوثأب قلمتم دورعو راج : مهيلع .«كئلوأ»
 : 1 . للعب رج

 ّْ لع ينبم لصفنم ريمض : ان انأ . ةيفانعتسا :واولا : ميحرلا باوتلا انأو ©
 ةغلابملا غيص نم وه ةانأ» أدتبملا ريخ : باوتلا . دسم عن لع يف نيكسلا

 . أديبملل ٍناث ربخ : ميحرلا .ةمضلاب عوفرم هدابعل هبوتلا ريثكلا :
 : انأ» ةلحو . هرخآ يف ةمضلاب هلثم عوفرم باوتلل ةفص برعي 5 زوحيو
 1 . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيفانثتسا «ميخرلا باوتلا
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 كاني ة نا 1 كرفت اكن 1
 © 2 لل

 لوألا بصني ديكوتلا ديفي لعفلاب ةبشم فرح : نإ: اورفك نيذلا نإ ©
 «ّنإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا رشا فريد

 : َةلص ؛ اورفك ة ةلمجو . ةقراف : فلآلاو . لاف عفي لمع يف لصتم

 1 . لوصوملا

 ترعتو ؛«اورفك» ىلع ةفوطعم : اوتام . ةفطاع :وازلا : نافك مهو اوتامو ©

 ف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا . اهبارعإ
 يف «رافك مه» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم ؛مه» ربخ : رافك . ًادتبم عفر لحم

 ' .  لاح بصن لحم

 ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ : مهيلع كثلوأ ©

 : ميملاو . مدقم ربخب قلعتم رورجبو راج : مهيلع .باطخلل : فاكلاو

 تك



 ربخ عفر لحم يف ؛هللا ةنعل مهيلع» ةيمسالا ةلمجلاو . روكذلا عمج ةفالع

 . كتلوأ

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةنعل : هللا ةنعل ©

 عفر لحم يف هللا ةنعل مهيلع كئلوأ» ةيمسالا ةلمجلاو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 . 1 َنِإ) ريخ

 فوطعم مسا : ةكئالملا . ةفطاع : واولا : نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو ©
 . («ةكئالملاو» بارعإ برعت : سانلاو . ةرسكلاب زورجم ةلالجلا ظفل ىلع ا

 . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا : هرج ةمالعو رورجم ديكوت : نيعمجا

 . درفملا مسالا يف ةكرحلا نع ضوع نونلاو

 «© َنرٌرظِيِرْمالَو بدك َرْهْنعْدَسمِإل اهو 2 3 لاس سس د 5_ٍ 0200 00-2
 . مللس ركذم عمج هنأل ءايلاب برصنم لاح : نيدلاخ : اهيف نيدلاخ ©

 قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا مسالا نيونت نع ضوع :٠ نونلاو

 ش . نيدلاخب
 عراضم لعف : ففخي . اهل لمع ال هيفان : ال : باذعلا مهنع ففخي ال ©

 . ففخيب قلعتم رورجمو راج : مهنع . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم 1

 ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : .باذعلا . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو

 اه لمع ال ةيفان : ال . ةيلاح وأ ةفطاع : واولا : نورظني مه الو © .
 لعف : نورظني .أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم زصفتم عفر ريمض : مه '

 . ةسمخلا لاعفالا نم هّنأل نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 يف «نورظني» ةيلعفلا ةلمجلاو .. لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 لاح بصن لحم يف «نورظني مه2ةيمسالا ةلمجلاو «مه) أدتبملا ريخ عقر لحم

 . نولمهي ىنعمب



 © ريئارمتا رغد هنا ةيرانإ هلت 7 : م وسم 0 1
 ريم :فاكلا .ةمضلاب عوفرم أدتبم : كملا . ةيفانئتسا :واولا : مكهلإ و ©

 , عمجلا ةمالع :ميملاو .ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 .عوفرم ؟؟هلإل ديكرت : دحاو ةمضلاب عوفرم أدعبملا ربخ : هلإ : دحاو هلإ ©
 1 . ةمضلاب هلثم

 ؛ ىلعأ ينبم اهمسا : هلإ «نإ» لمع لمت نجلا هين الا وه الإ هلإ ال ©
 عضوم يف ىنثتسملا : وه ٠ ءانثتسأ وأ رصح ةادأ : آل آلإ . بصن لحم يف ختفلا
 ' . ءادتتبالاب عفرلا هيف تلمع امو ال عضو نأل . هلإ ال عضو نم ًالدب عف

 هريدقت فوذحم سنجلل هيفانلا ال ربخو «هايإ الإ ناكل ًابضن ىنثتسملا ناك ولو

 لدي وأ ؟مككلا» ادم ناث ريخ عقر لح يف اوهالا لإ الا ةلعو ٠ د دوجوم
 , «دحاو وه هّلِإ» نم

 الإ! يف رها نم لدب وأ ٠ وه :هريدقت فوذحم ربخ : ميحرلا نمخرلا ©
 : نأ زوجيو « نمحرلا » بارعإ برعي :ميحرلا .هلإ ال نم لدب وأ 'وه

 . لعاف ىنعمب : ليعف : ةغلابملا غيص نم «ميحرلااو . نمحرلل ةفص نوكي

 . فان هرب قاينفاور تول لاب كينآكض 6-0-5 ع
 لكن ِماهيف توابع كنب ملاوي واجمد ضال مَو سالني 2 . 02 وم 5 0 ا اس 2

 مدور 2 502 7 مور 00 ذآ وصار ل
 2 نلقي وَ تبل راْلاو همس يلا اهتكَو حيين وع َمْباَد

 ' ديفي لعفلاب هبشم فرح : نإ: ضرألاو تاومسلا قلخ يف ْنإ ©
 ةمالعو رؤرجم هيلا فاضم : تاومسلا . رورجيو راج :.قلخ يف .ديكوتلا
 َقلغتم 0.0.0. تاومسلا يف» رورجملاو راجلا ةلمحلا هبشو . ةرسكلا : هرج
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 «تاومسلا» ىلع فوطعم : ضرألا .ةفطاع : واولا . مدقملا (ْنِإ) ربخب

 . ةرسكلاب اهلثم رورجم

 : راهتلاو ليللا . فالتخآ ةفطاع : واولا : راهتلاو ليللا فالتخاو ©

 . اهبارعإ برعتو « ضرألاو تاومسلا قلخ# ىلع ةفوطعم

 ىلع ةفوطعم : كلفلا . ةفطاع : راولا : رحبلا يف يرجت يتلا كلفلاو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا . ةرسكلاب هلثم رورجم «ليللا»
 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت . كلفلل ةفص رج لحم

 رورجمو راج : رحبلا يف . يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل

 . لوصوملا ةلص «يرجت» ةلمجو . يرجتب قلعتم

 ىنعمب لوصوم مسا : ام . يرجتب قلعتم رورجيو راج : سانلا عفذي امب ©
 عوفرم عراضم لعف : عفني . ءابلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ؛يذلا»

 ةلص «عفنيا ةلمجو . وه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو ةمنضفلاب

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : س انلا . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا

 . اهبارعإ برعتو «امب» ىلع واولاب ةفوطعم : ءامسلا نم هللا لزنأ امو ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ

 «هللا لزنأ» ةلمجو «اما نم فوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : ءامسلا نم

 لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص
 . هلزنأ امو : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل

 . بيبستلل ةفطاع : ءافلا . «ءايسلا نم# بارعإ برعت : ايحأف ءام نم © .

 لعافلاو رذعشتلل فلألا لع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ايحأ

 . وه هريدقت ًاناوج هيفرتتسمريمض

 : ضرألا . ايحأب . قلعتم رورجبو راج ؛ اهتوم دعب ٌضرألا هب © '

 ىلع بوصنم ايحأب قلعتم نامز فرظ : دعب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 «اه» و فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : توم . ةحتفلاب ةيفرظلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
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 ؛ ىلع ينبم'ضام لعف : ثب .ةفطاع واولا: ةباد َُّك نم اهيف ثبو ©
 : ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو «ايحأ !ىلع وأ «لزنأ» ىلع فوطعم حتفلا

 | فرو داج لك نم .ثبب قلعتم رورجيو راج :انهيف .وه :هريدقت
 : . !ضيعبتلل دئاز رج فرح "نمل و فوذحملا «ثبلا لوعفمب قلعتم

 .. ةيئاي وأ ةيضيعبت ؛ةباد لك نم» يف «نم» و ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم
 ' فوطعم ::فيرصت .ةفطاع : واولا : باحسلاو حايبرلا فيرصتو ©

 ' ةرشاكلاب زورحم هيلا فاضم : حايرلا . ةرسكلاب اهلثم رورجب «ءامسلا» ىلع
 ' 2 1. ةرسكلاب اهلثم رورجم «حايرلا» ىلع ةقوطعم : باحسلا .ةفطاع : واولا

 : اهلثم روزجم باحسلل ةفص : رخسنا : ضراألاو ءامسلا نيب رخسملا ©
 ١ 1 ءايسل ! . ةيفرظلا ىلع بوصنم رخسملاب قلعتم ناكم فرظ : نيب .ةرسكلاب

 ؛ :نضرألا .ةفطاع :واولا .ةرسكلا : هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم
 . ةرسكلاب رورجم اءاهسلاا ىلع ةفوطعم

 ةفزاولاو رخؤملا ؛ْنِإ» مسا : :تايآ .ةقلحزملا ديكوتلا مال.ماللا : موقل تاسمآل ©

 ؛ قحلم هنأل ةحشفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم ..ةميركلا ةيآلا لهتسم يف
 7تايآ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورو راج : موقل .( ماسلا ثنؤملا عمجب

 ا .ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبشي عوفرم عراضم لعف : نولقعي ©

 1 . موقل ' ةفص رج لحم يف «نولقعي# ةلمجو .لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض :واولاو

 اهمال 1 تكرم زف اما فقال ١6 قزم زكي جر م وَ

 ميحد هوا نأ ب اع الراو

 «©© يا 5

 ربخب قلغتم رورجمو راج :سانلا نم .ةيفانئتسا .: واولا : نم سانلا نمو ©
 . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . مدقم
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 : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ذختي : هللا نود نم ذختي ©

 راجلا امأ لوصوملا ةلص ةذختي# ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض

 ةمدقم ةفصب قلعتم هنأل لاح بصن لحم يف وهف «نود نم» رورجملاو
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : هللا .ًادادنأل

 مهتوبحي . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءارظن يأ : مهئويحي ًادادنأ ©

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقالا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف 1

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا . لعاف عفر لحب يف لصتم

 ةفص بصن لح يف « مهنوبحيا ةلمجو . عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 . ىتعملا ىلع «مهنوبحي» تءاجو «ًادادنأ» فوصوملل

 رورجم مسا ؛ بح . رج فرح وهو هيبشت فرح : فاكلا : هللا بحك ©

 «لثم# ىنعمب (مسا : فاكلا برعت نأ زوجيو ةرسكلا : هّرج ةمالعو فاكلاب

 لثم ًابح مهنوبحي : ريدقتلاو ردصملا نع ًابئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ًايبنم
 : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . هللا بح

 . ةرسكلا

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانتتسا : ١ عم نيذلاو © :

 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . أدتبم عفر لحم
 داق فلو لع عفر لع يف لصتم رمق را

 زيبمت : ًابح . ةمضلاب عرفرم «نيذلا» أدعبملا ربخ : دشأ : هلل ايح دشأ ©

 رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . رج فرح : ماللا ٠ ةحتفلاب بوصتم

 ماللاو . ابحب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا رجلا ةمالعو ماللاب ميظعتلل

 . ردصم اهقبس نيبتلل

 فرح وهو . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانكتسا : واولا : ىري ولو ©

 . لعاق عفر لمع يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اوملظ :نيذلا ©

 . لوصوملا ةلص يهو اونمآ» بارعإ برعت : اوملظ
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 لحن يف نوكسلا ىلع ينبم : قريب قلعتم نامز فرظ : باذعلا نوري ذإ ©
 توبثب عوفرم عراضم لعف :نوري . لبقتسملا ديفت «نيح# ىنعمب يهو بصن
 . .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا

 ؛ «يباذعلا نوري ذإ» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «نوري» ةلمجو

 : بوصنم هب لوعفم : باذعلا . «ىري' ٍلوعفم دسم,ذس ردصم ليوأتب
 ١ ْ . ةحتفلاب

 , مشأ: :ةوقلا .ديكوتلا ديفي لغفلاب هبشم فرح : نأ : هلل ةوقلا نأ ©
 رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . رجا فرح هلا ةطع اب بوصت ذأ

 هيفو ةصقلاب بوصنم لاح : ًاعيجج . ةرسكلا : رجلا ةمالعو ماللاب ميظعتلل
 بصن لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ْنأ» و «نأ» ربخب قلعتم ؛هللا ةلمجلا

 ّنأت' ىلع ةفوطعم : هللا نأ.. ةفطاع : واولا : :باذعلا ديدش هللا نأو ©
 ::!باذعلا .ةمضلاب عوفرم 0 : ديدش . اهبارعإ برعتو 4ةوقلا

 : . ةرسكلا : هرج ةمالع رورجم هيلا فاضم

 ١١5 كابتخلا»,ب تدك باف أردان زك البخل ازتذإ *©
 : ىلع ينبم نامز فرظ : ذإ «باذعلا نوري ذإ» نم لدب : نيذلا آرثت نإ ©

 | نضام لعف : آربت . لبقتسملا ديفت «نيح# ىنعمب .يهو بصن لحم يف نوكسلا
 . 'لعاف. عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم
 '' .. « ذإ) فرظلا دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لح يف «نيذلا أربت» ةلمجو

 .:ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعن : اوعيبتا ©
 ةلمجو .ةقراف : فلألاو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو

 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «اوعبتا»

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : نما: اوعمتا نيذلا نم ©
 ةلص ةاوعبتا» ةلمجو اوعبتاب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف حتفلا

 ا



 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوعبتا ءلوضوملا

 . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتمو ريمض :واولاو

 : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو

 . مهل عابتالا نم نيعوبتملا أربت يأ مهوعبتا نيذلا نم

 ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعق :اوأر .ةيلاح :واولا : باذعلا اورو ©

 لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ش

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :باذعلا .ةقراف :فلألاو لعاف عفر لخم يف

 . نينكاسلا ءاقتلال واولا تمضو لاح بصن لحم يف «باذعلا اوأر» ةلمجو

 ضام لعف : تعطقت . ةفطاع : واولا ؛ بايسألا مهيب تعطقتو ©

 . اه لحم ال هنكاسلا ثينأتلا ءات :ءاتلاو .حتفلا ىلع ينبم «أربت» ىلع فوطعم

 ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و تعطقتب قلعتم رورجيو راج : مهب

 رورجملاو راجلا نوكي وأ ةمضلاب عوفرم لعاف :بابسالا .ةمضلاب عبشاو

 يأ ةيببس نوكت وأ . بابسالا مهب ةلوصوم يأ ةفوذحم لاحب ًاقلعتم مهبل

 . 4نع) ىنعمب وأ مهرفك ببسب

 كلا يأوي بت ربي ك1 ئمكيا كك 71
 ه8 امس يك لطي عملك اغيب

 ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانثتسا :واولا : اوعيقا نيذلا لاقو ٠

 اوعبتآ . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا

 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةاوعبتا» ةلمجو .ةقراف :فلألاو .لعاف عقر لحم :

 لعفلاب هبشم فرح : نأ . هل لح ال ينمتلل فرح : ول: ةّركانل ّنأ ول ©

 «ْنأ» مسا : ةرك . مدقملا 4ْنَأ» ربخب قلعتم رورجيو راج : انل . ديكوتلا ديفي

 لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ْنأ» و . ةحتفلاب بوصنم رخؤم
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 هي لرعقت بصن لع يف ةلمجلاو . اذه ثدح ول.وأ تبث : هريدقت لعمل

 0 ا . ايندلا ىلإ ةععر ىنعمب رك ٠ ةلوقلا لوقما
 : بوصنم عراضم لعف : أربت .. ينمتلا باوج يف ةعقاو :.ءافل ! : مهنم اريتف

 ؛ ردصملاو . اهل لجن ال ة هيلا ا فل اي ةلجو اهدسب امو هر فس نأ
 , مالكلا نم عزتتم ردصم لع فوطعم اهدعب اسي ةرحضملا «نأ# نم لوؤملا
 ْ ' ْ . قباسلا

 / بزرعت :أرق .ةيردصم : ام .هيبشتلل رج فرح :فاكلا : اًنماوأربت امك ©

 «اهدعب امو ةيردصملا ام و .أربتب قلعتم رورجتو راج : ام «اوعبتأ» بارعإ
 ' قلَطَم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو . فاكلاب ربج لحم يف ردصم ليوأتب
 ''ءام) ةلص ةأربت 39 ةلمخو ٠ انم مهتئربتك ةئربت مهنم أربتف : ريدقتلا . فوذحم

 . يردصملا

 ع ايفان بصت لغ يف حتفلا لع يتيم مسا : فاكلا : هللا مهيرب كلذك ©
 ! «لثم» ىنعمب انه فاكلاو مهيري ءارإلا كلذ لثم : ريدقنتلاو قلطملا لوعفملا
 . ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ . فاضم رهو
 ' ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : مهيري . باطخلل : :فاكلاو دعبلل : ماللاو
 : 7 لوأ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : ءاهلا . لقشلل ءايلا ىلع ةردقلا
 ' عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ؟ىري» لعفلل

 . ةخعفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : :مهلاعأ : مهيلع تارسح مهلامعأ ©
 , روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلا

 ' هّيأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم لاح وأ ثلاث هب لوعفم : تارسح

 ةفصب وأ تارسحب قلعتم رورجتو راج : مهيلع . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم
 | . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهل و . اهنم ةفوذحم

 ' تاهبشملا نم : ام . ةيفانتسا : وازلا : راثلا نم نيجراخب مه امو ©
 , ممت ميمت دنع اللمع ال ةيفانو ةيزاحجلا «ام» ىمستو اهلمع لمعتو سيلب
 . دئاز رج فرح : ءابلا .أدتبم وأ «ام» مسا عفر لحم يف لصفنم ريمض :مه
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 ربخ هنا ىلع الح بوصنم ءابلاب ًاظفل رورجم مسا : نيجراخن .يفنلا ديكوتل
 نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : هبصن ةمالعو ؛امد

 رورجملاو راجلا نوكي وأ . نيجراخب قلعةمرورجيو راج : رانلا .درفملا
 . ةيناثلا ةغللا ىلع ؛مه» ربخ هنا ىلع ًالح ًاعوفرم

 قرطاج الو ايلا ضو ا فام اوس كلَ 01

0 
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم مسا : يأ ءادن ةادآأ : اي: سائلا اهبأ اي ©

 عوفرم ؛« يأ» نم نايب فطع لدب :سانلا .هيبنتلل ةدئاز : اهو بصن ش

 . اهلحم ال «يأ» ةكرحل ةاراجم ةمضلاب

 . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولك ©

 . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 مسأ ةام١ و ةيئادتبأ يه وأ ةيضيعبتلا «نم» نم ةفلؤم : ضرألا يف امم ©

 لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 راج : ضرالا يف . ضرالا يف امم ًاضعب اولك ةيريدقتلا ةفوذحملا «اولك»

 . اهيف دجو امم يأ ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو

 وك 1 لوعفم نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب برصنم : الالح : ًاييط ًالالح ©

 . قلطملا لوعفملا نع «ةبئات" فوذحملا ردصملل ةفص وأ اولكب قلعتم هاما

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًالالح» فوصوملل ةفص : ًابيط ًالالح ًالكأ» يأ

 عراضم لعف : اوعبتت .ةمزاج ةيهان : ال ةيفانثتسا : واولا : اوعبتت الو ©

 :واولا . ةسمخلا لاعفالا نم ةنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو . الب موزجم

 .. ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم زيمض
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 نم الب ركاب بوصنم ب لوعشمم تاوطخ : :ناطيشلا تاوطخ ©

 رورحي هيلا فاضم : اطيشلا . ملاسلا ثنؤملا عمججب قحلم هنأل ةحتفلا
 . ةرسكلا : هرج ةمالعو

 ليلعتلا انه ديف لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نيبم ودع مكل هّنِإ ©
 ل مسا بست لع يف فلا لع نم بتال لل لصتم ريمض ءاطاو '

 : ودغ . روكذلا عمج ةمالع : ميلاو ٠ ودعت قلعتم رورجو راج : مكل
 : عفرم «نإ» ريخ

 ماع

 "8 َدوكَعلام وباع اها هاتفا شك زد 5
 لعف :: مكرمأي ةفرفكمو ةفاك : نإ : ءاشحفلاو ءوسلاب مكرمأي امّنِإ ©

 اوه : .هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم
 ,: ميملاو . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمصض : فاكلاو
 فذحف ءوشلا عابتا يأ رمأيب قلعتم رورجيو راج ؛ؤسلاب .روكذلا عمج ةمالع
 ةءوشلإ» ىلع واولاب ةفوطعم : ءاشحتفلاو . هماقم هيلا فاضملا: ميقاو فاضملا

 1 ش ' .٠ اهبارعإ برعتو

 : ايلوقت ءةّبْضان ةيردصم : نأ .ةفطاع : واولا : هللا :ىلع اولوقت نأو ©
 لاعفالا نم هنأل نونلا فذح :هبصن ةنمالعو .نأب: بوضنم عراضم لعف
 نأ»و. . ةقراق : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا
 : لع «ءوسلا» ىلع ةفرطعم رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا
 ةرسكلا رجلا ةمالعو ىلعب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا رج فرح
 لحال ةيردصما «نأ» ةلص هاولوقت» ةلمجو .اواوقنب قلعتم رورجلا رابجلاو
 ش .ا

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نوملعت ال ام ©
 'توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . امل لمع ال ةيفان : ال . اولوقتب
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 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم هّنأل نونلا
 ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو ال لحم ال لوصوملا ةلص ؟نوملعت ال» ةلمجو
 . هثوملعت الام يأ هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم

 ه1 هر 07-1 رس ع و

 لاكلوأ اهواك ]باد كرا اراد دك يانا

 «» وسال ايم َنولقْضالْمْفْاَباَء

 لبقتسي امل ةمزاج ريغ ةيطرش ةيفرظ : اذإ ةيفانغتسا : واولا : مهل ليق اذإو ©:
 ينبم ضام لعف : ليق . هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم
 . هيلا فاضم رج لحم يف «مهل ليق» ةلمجو . حتفلا ىلع ينبم .لوهجملل

 . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و ليقب قلعتم رورجمو راج :مهل :

 «ليق» لعفلل لعاف بئان عفر لحم يف : ةلمجلا : هللا لزنأ ام اوعبتا ©

 . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوعبتا

 لوصوم مسا : ام . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 لع ينبم يضام لعف : لزنأ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 لوصوملا ةلص ؟هللا لزنأ ةلمجو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :هللا .:حتفلا

 لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لؤصوملا ىلإ دئاعلاو . امل لحم ال

 . هللا هلزنأ ام : ريدقتلا . هب

 ريمض : واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مصلا ىلع ينبم ضام لعف : .اولاق ©

 . ةقراف ': فلألاو لعاف عفر لم يف لصتم

 . بارعإلا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرشلا باوج ةاولاق» ةلمجو
 عوفرم عراضم لعف : عيتن . فانثتسإلل بارضإ فرح : لب: عيتن لي ©

 امو عبتن لب» ةلمجو «نحن» هريدقت ابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب
 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «اهالت
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 هب لوعفصما بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : انيفلأ ام ©
 ٌريمضَب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعق وهو «اندجو» ىنعُمب : ائيفلأ
 .ةلص ءانيفلا» ةلجو . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض ءاناو .نيملكتملا

 ١ ٍ .. لوصوملا

 0 فوذحملا يناثلا ةلوعقمب وأ انيفلأب قلعشم رورجو راج : انءابآ هيلع ©

 :رج لحم يف نيملكتملا ريمض «اناو .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم: انءابآ

 ش . ةفاضالاب

 ؛ .ةيلاح وأ: ةفطاع :واولا. .بجعتلا ديفت «درلا» ىنعمب :'ةزمهلا : ناك ٌولّوأ ©
 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيردصم فرح : ول

 رج لحم يف لصتم ريمض : ءالا . ةمضلاب عرفرم «ناكا مسا : مهؤابآ ©
 . ال لحم .ال اول» ةلص «مهؤابأ ناك» ةلمجو عمجلا ةمالع : ميملاو ةفاضالاب

 ' مهتابآ نوك عم ::ريدقتلا لاح بصن لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو اولا و

 عانتما فرح مزاج ريغ طرش فرح اول نوكت وأ ًائيش نوملعبي ال
 ! ٠ :نولقعي ال مهو مهءابآ اوعبتا اوناكأ : ريدقتلا ًافوذحم اهباوجو  عانتمال

 اه لمع ال هيفان :ال .«ناك١ ربخ بصن لح يف :ةيلعفلا ةلمجلا : نولقعب ال ©

 : عفر .لحم يف لضتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف . :نولقعي
 1 207 .لعاف

 ' : نودتمب الو . ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : ًائينش : نودتهي الو ًائيش ©
 . اهبارعإ برعتو «نولقعي ال» :ىلع واولاب ةفرطعم

 هاندكإ ستان وفير ككا هك َندالَعَِص 0037١
 8ع

 0 07-5 يطفو

 'الو. . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لثم .ةيفانتسا : واولا : اورفك نيذلا لثمو ©

 : نيذلا لثمو وأ ... اورفك نيذلا يعاد لثمو هريدقت فوذحم هل فاضم نم دب
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 رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : نيذلا .قعني نيذلا مئاهبك اورفك

 .ةعاملا دوب هلاصنال مضلا لع ينم نام لعف :اورفك .هيلا فاضم

 «اورفك» ةلمجو . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 رورجم مسا : لثم . رجو هيبشت فرح : فاكلا : قعني يذلا لثمك ©

 «لثم# أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو فاكلاب

 .ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا .ىلوالا

 : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : :قعني

 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «قعتي# ةلمجو وه

 لع ينبم لوصوم مسا : ام .قعتيب قلعتم رورجمو راج : عمسي ال امي ©

 عراضم لعف : عمسي .اهل لمع ال ةيفان : ال . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 ال» ةلمجو . وه : هريدقت اناوج رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم

 . لوصوملا ةلص «عمسي

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ءاعد . رصح ةادأ : الإ : ءادثو عاعد ل٠

 . هلثم بوصنم «ءاعد» ىلع اع نواعم: ا اص زوال

 عفر لح يف لصفتم ريمض : مهو." ةيفانكسا افلا : نولقعي ال مهف ©:

 هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولقعي ءاه لمع ال هان : ال أدتبم

 ال» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو ةسمخلا لاعفالا نم

 . ؟مهل أدتبملا رب عفر لحم يف «نولقعي

 ةايازشفاإ يي اوفلو قافتدم يطمع: نواب 7

 © نود
 يف مضلا ىلع ينبم ىدانم مسا : يأ . ءادن ةادأ : اي : اوئمآ نيذلا اهبأ اي ©

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةدئاز هيبنتلل «اه» و بصن لحم
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 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضامم لع : اونمآ «ّيأ» نم لدب بصن لحم
 ةلمجو . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر. لح يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا
 ' . لوصوملا ةلص ةاونمآ)

 . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولك ©
 : ٠ ةقراف : فلألاو . لعاق عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا

 : لوعفمب قلعتم رورجيو راج : تابيط نم : مكانقزر ام تابيط نم ©
 . ةفاضالاب 'رج لحع يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : أم .ًالالح :هزيدقت
 أ ريم ءان» نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : مكانقزر
 ىلعأ ينبم لصتم ريمض فاكلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتسم

 ه1 00 .  ١ لوصوملا ةلص
 برعتو اولك» لع ةفرطعم : اوركشا . ةفطاع : واولا : هلل اوركشاو ©

 ' ماللاب ميظعتلل رورجم مسا ةلالجلا ظفل . رج فرح : ماللا : هلل . اهبارعإ
 . . اوركشاب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا : رجلا ةمالعو

 / ىلع ينم صقان ٍضام لعف : متتك .مناج طرش فرح : نإ : متنك نإ ©
 ١ :ءاعلا . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 هايآ متك ْنِإ : ريدقتلاو هانعم مدقتل فوذمم طرشلا باوجو روكذلا عمج ةمالع :: ميمو «ناك» مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبص لصتم ريمض
 ْ ٠ . هلل اوركشا نودبعت

 نوكسلا ىلع ينبم ؛مهبم مسا» لصفنم بصن ريم : هايإ : نودبعت هاَيِإ ©

 ريمض : واولاو .ةسمخلا لاعفالا نم هّنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 ١ ري بصن لح يف ؟نودبعت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 . ؟ناك»
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 ُّ هللار

 ل 3ف ريس ردع هب هَل هلع لَ 200

 . ةئيهملا كام ىمستو . ةفوفكمو ةفاك : اينأ: ةتيملا مكيلع مّرح امّنِإ ©
 .هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : :لعافلاو حتفلا ىلع ينم ضام لعف : مرح

 .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . مرحب قلعتم رورجمو راج :مكيلع وه

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةتيملا

 ىلع فطع يواوب نافوطعم ناسا : محلو مدلا : ريزنخلا محلو مدلاو ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : ريزنخلا ةحتفلاب اهلثم تابوصنم ةتيملا

 . ةرثكلا : هرج

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع : واولا : هب ّلِهُأ امو ©
 ينبم وهو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لهأ . «ةتيملا» ىلع فوطعم بصن

 ةلماو ٠ وه : هرهدقت ًاودج رتتسم يعصف : لعافلا بئانو . لوهجملل

 ىنعمب لهأب قلعتم رورجمو راج : . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ّلهأل»ا

 . ىلاعت هللا مسا ريغب هيلع يدون

 رورجم هيلا فاضم ةلالجلا ظفل : هللا . لهأي قلعتم رورجمو راج : هللا ريغل © :

 . ةرسكلا : رجلا ةمالعو . ةفاضالاب ميظعتلل

 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانتسا : ءافلا : رطضا نمف ©

 برعي :رطضا . أدتبم عفر لحم يف نينكاسلا ءاقتلال ةرسكلاب كرح يذلا

 طرشلا العفو . طرشلا لعف هنأل مزج لمم يف «رطضا» لعفلاو «لهأ» بارعإ

 . «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف : هباوجو

 فاضم : غاب فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم لاح : ريغ : داع الو غاب ريغ ©

 هنألو نيونتلا نوكسو نوكسلا ةقوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورج هيلا
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 .بصتلا ةلاخ يف تبثتو رجلاو عفرلا يتلاح يف هؤاي ٍفذحت ةركن صوقنم مسا
 اةدئازأ نوكت نأ زوجيو . داعو : ريدقتلا . ةلص فرح ::ال ةفطاع : واولا

 (ريغا تربتعا اذإ . ًاضيأ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :داع .يفنلا ديكاتل

 000 . نوكت حجرألا رهو «ال١ ىنعمب

 'لمعت سنجلل ةيفان : ال. .طرشلا باوج يف ةعقاو: : ءاقلا : هيلع مثإ الف ©

 راج :: هيلع .بصن لحب يف حتفلا ىلع ينبم «ال» مسا : مثإ . ؛نإ) لمع

 'ةلمجو . دوجزم وأ نئاك هريدقتو ًابوجو فوذحملا (ال» ربخب قلعتم رورجمو

 ْ . مزج لح يف ءافلاب نرتقم ناج طرش باوج ؛هيلع مئإ ال١

 | :ذيكرتلا ديفي لعقلاب ةهبسشملا فرحالا نم : : ميحر نوفغ هللا ْنِإ ©

 عوفرم (نِإ) ربخ :روفغ اةسفلاب ميطعتلل برصنما 8 مسا : ةلالجلا ظفل

 :هلثم اعوفرم روفخل ةفص برعت نا زوجيو . اهل ناث ربخ : ميحر .ةمضلاب
 1 1 . ةمضفلاب

 0 تأ 18 5 1و َداَّنَلا مب رق لواكحأراَم

 'مسإ :نيذلا'.ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نإ : نومتكي نيذلا نإ ©
 ,عراضم لعف «نومتكي' و «نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا لع ينبم :لوصوم

 لحم يف لضتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم
 ٠ . تارعإلا نم اهلا لحم ال لوصوملا ةلص «نومتكيا'ةلمجو . لعاف عفر

 ! ىلع ينبم «يذلا١ ىنعمب لوصوم مسإ :ام: باتكلا نم هلا لزنأ ام ©

 هللا ٠ حففلا لع ينبم ضام لعف :لزنأ ٠ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا
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 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص هللا لزنأ» ةلمحو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم .لعاف

 :ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنتم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو

 ءام» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج :باتك نم هلزنأ ام

 . نايب «نم»و

 ىلع فوطعم : نورتشي .ةفطاع : راولا : ًاليلق ًانمث هب نورتشيو «©
 : ًانمث . نورتشيب قلعتم رورجيو راج : هب . اهبارعإ برعتو «نومتكيا
 ةبوصنم «انمث» فوصوملل ةفص : اليلق . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . أدتبم عفر لحم يف ينبم ةراشإ مسإ : ءالوأ : نولكأي ام كئلوأ ©

 ةلمجو «نومتكي) بارعإ برعت اه لمع ال ةيفان : ام . باطخلل :فاكلاو

 ام كئلوأ» ةيمسالا ةلمجلاو «كتلوأ» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نولكأي ام»

 . هنا» ربخ عفر لحم يف «نولكأي
 لصتم ريمض : ءاملا نولكأيب قلعتم رورجبو راج : راذلا آلإ مهنوظب يف ©

 : لإ روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لح يف رسكلا ىلع ينبص

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : راثلا . بارعإلا نم اهل لحم ال رصح ةادأ

 . مهتوطب لح ىنعمب «مهنوطب يقاو

 ؟نولكأي ام ىلع ةفوطعم : مهملكي ال . ةفطاع : واولا : هللا مهملكي الو ©

 للع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا .ةمضلاب عرفرم عراضم لعف «مهملكياو

 ظفل هللا .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 : مهملكيب قلعتم  نامز فرظ هيف لوعفم : مهبكزي الو ةمايقلا موي ©

 : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . ةحتفلاب بوصنم

 برعتو «مهملكي ال» ىلع ةفوطعم : مهيكزي ال .ةفطاع : واولا .ةرسكلا

 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض «يكزي» لعفلا لعافو . اهبارعإ
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 ربخب قلعتم رورجمو راج : مهل . ةيفانئثتسا : واولا : ميلأ باذع مهلو ©
 ' «ةمضلاب.عوفرم رخؤم أدتبم : باذع « روكذلا عمج ةقالع : ميملاو . مدقم
 ْ . ةمضلاب هلثم ةعوفرم باذعل ةفص : ميلأ

 ماض اق فعلا باَنَعأاوىَد بهل كيلوا اه

 © راق
 «كتلوأ» هثم لدبملا نم عوفرم لدب .: كتلوأ : اورتشا نيذلا كئلوأ ©

 ' يتبم لؤصوم مسا : نيذلا . هل ديكوت وأ ةقباشسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 مِضلا ىلع ينبم نضام لعف :: اورتشا .كتلوأل ةفص' عفر لحم يف حتسفلا ىلع
 ,٠ ةعابجلا واوب هلاصتال نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا

 :فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا : ىدهلاب ةلالضلا ©
 بوصنم هب لوعفم :ةلالضلا .لوصوملا ةلص هاورتشا» ةلمجو .ةقراف

 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو اورتشاب قلغتم رورجمو راج :ىدهلا .ةحتفلاب
 : 1 . رذعتلل ةردقملا

 ' اهنارعا برعتو «ىدهلاب ةلالضلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةرفغملاب باذعلاو ©
 ٠ . ةرهاظلا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو

 قتعمب ةمات ةركذ : ام . ةيئانثتسا :: ءافلا : راثلا ىلع مهريصأ امف ©
 : ىلع ينبم نضام لعف : : مهربصأ .ًادتبم عقر 'لحم يف نوكسسلا ىلع ةينبم 1ءيش#

 : ءاهلا , ءاما ىلع دوعي وه : هريدقت انوج رتسم ريمض : هلعافو . حتفلا

 راج :راثلا ىلع ٠ ءامث ًأدعبملا ربخ ع لع يف «مهربصأ» ةلمج ,دوكذلا
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 ٍدِسقاَمِْوَل كلا 000 انو للي كلل لي ١ك

 ىلع يئبم ةرابشا مسا : ك كلذ . باذعلا كلذ : ريدقتلا : هللا نأب كلذ «

 : ماللا . مهيلع قحتسم : هريدقت فوذحم هربخو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ديكوتو بصن فرح : نأ . رج فرح ءايلا . باطخلل : فاكلاو . دعبلل

 : ْنأو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هَّنأ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا لعفلاب هبشم

 ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعي امو

 . باتكلا لن هللا َّنأ ببسب يأ فوذحملا ؛كلذ»

 : لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ٍضام :لعف لَن : قحلاب باتكلا لّؤن ©

 : باتكلا ؛نا» ربخ عفر لحم يف «لزن ةلمجو وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض

 . باتكلا نم لاحب قلعتم رورجمو راج :قحلاب .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : َّنا .ةيئانثتسا : اولا: نيذلا ناو ©
 . نا مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوفلتخا : باتكلا يف اوقلتخا ©

 ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةعامجلا

 . اوفلتخاب قلعتم رورجمو راج : باتكلا . يف لوصوملا ةلص ةاوفلتخا»

 رورجمو راج : قاقش ين .ةقلحزملا ديكأتلا مال : ماللا : ديعب قاقش يفل ©

 . ةرسكلاب ةرورجم قاقشل ةفص :ديعب .4نا# ريخب قلعتم



 لقت / اجل زفات رفا ى ضال ارق 0
 دكار قرشا ى ووحد نا بل كرم

 لي ايي , راض, رف دلو ليبين
 © نار كلوا ارد نذل كلو سيان بِو ءَءضاو ظنا ترفل ١ و م 2
 مدقم ؟يلا ربخ : ىبلا ٠ حتفلا ىلع :ينبم صقان ضانم لعف : رثلا سيل ©

 ١ . ةحتفلاب بوصنم

 . عياش لم : اا . بسان يردصم فرح : نأ ؛ مكهوجو اولوت نأ ©

 ' :واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هلأل نونلا فذح : هبنصت ةمالعو نأب بوصنم

 ' ليؤأتب «اهالت امو نأ» و . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض
 | بوبصتم هب لوعفم : مكهوجو .رصخؤم «سيلا مسا عقر لحن يف ردصم

 1 . ووكذلا عمج ةمالع : ميلاد

 0 ةحتفلاب بوصنم اولوتب قلعتم ناكم فرظ لبق : برغملاو قرشملا لبق ©

 " ةرسكلا هرجب ةمالعو .ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : قرشملا . فاضم وهو

 : ةرسكلاب هلثم رورجم «قرشملا» ىلع فوطعم : برغملا .ةفطاع :واولا

 : كل .كاردتسالا ديفت .ةيفانسا : واولا : هللاب نمآ نم ّربلا ّنكلو ©
 ' يف: اهريختو ٠ ةحتفلاب بوصنم «نكلا مسا : ربلا ٠ لعفلاب هبشم فرح

 | ينم لوصوم مسا : نم . نمآ نم رب ربلا نكل : ريدبقتب فوذحم عفر لحم

 5 فوذحم دعبل اخ : : اهبارعا زوجيو : ةفاضالاب رج لع يف نوكسلا ىلع

 ' رورو راج هللاب ٠ اهل لحال لوصوملا ةلص «نمأل ةلجو . وه : هريدقت

 : .ةرسكلا رجلا ةمالعو ءابلاب ميظعتلل رورجم مسا : ة ةلالجلا ظفلو نمآب قلعتم
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 رورجم ٍةلالجلا ظفل ىلع فوطعم : مويلا .ةفطاع : واولا : رخآلا مويلاو ©

 . ةرسكلاب هلثم رورجم مويلل ةفص : رخآلا . ةرسكلاب

 لع فطعلا تاواوب:ةفوطعم ءامسأ : نكتيبنلاو باتكلاو ةكئالملاو ©

 ركذم عمج هنأل ءايلا : هرج ةمالعف نييبنلا ادلع ام ةرسكلاب ةرورجم ةلالجلا ظفل

 . درفلا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ملاس

 ٍينبم ضضام لعف وهو «نمآ# ىلع فوطعم : ىنآ ةفطاع : واولا : لاما ىتآو © :
 ًازاوج رتتسم ريمض ': لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لاملا .وه :هريدقت

راجل : ىبرقلا يوذ ِةّيُح ىلع ©
 ريم : ءاقاو . ىتأي قلعشم رورجو 

 ٍناث هب لوعفم : يوذ .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم

 رورجب هيلا فاضم ىبرقلا . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هلأل ءايلاب بوصنم

 ةبحاصملل انه «ىلع» و ..رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا :هّرج ةمالعو

 . لايلل هبح عم يأ عم ىنعمب

 فطعلا تاوارب ةفرطعم ءامسأ : ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو © .
 «ىماتيللا ةبسنلاب .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب ةيوصنم «يوذ١ ىلع

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم ليبسلا نباو نيكاسملل ةبسنلاب ةرهاظلا ةجتفلاو

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 هلثم بوصنم «يوذ» ىلع فوطعم : نيلئاسلا .ةفطاع : واولا : نيلئاسلاو ©

 .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب

 يف ةفطاع واولا باقرلا كف وأ قاتعإ يف يأ : فاضم فذحب : باقرلا فو ©

 يهو مهقتعل مهئارشب ىنعمب : باقرلا .ىتآب قلعتم رورجمو راج : قانعا

 قاتعا هردقملا مسالاو ةرسكلا هرجج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . ةبح ىلع فوطعم»

 «نمآ» ىلع فوطعم ضام لعف : ماقأ .ةفطاع : واولا: ةالصلا ماقأو ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا .«ىتأ» ىلع وأ هبارعا برعيو
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 .«ةالصلا ماقأ» ىلع ةفوطعم : ةاكزلا ىتآ . ةفطاع : رازلا : ةاكزلا ىتآو ©
 | . رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ىتآ لغفلاو اهبارعا برعتو

 | نم" ىلع فوطعم مسا : نوفوملا .ةفطاع : واولا : مهدهعب نوفوملاو ©

 ١ .درفملا يفأ نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل 'واولاب عوفرم ؟نما
 ' رج ,لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو نوفوملاب قلعتم رورجتو راج : مهدهعب
 ش ٠ ْ . ةفاضالاب

 ' لاحب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع يتيم نامز' فرظ : اذا : اودهاع اذإ ©
 ' .اوذهاع اذا ًادهع مهدهعب نوفوملا : ريدقتب قلطم لوعفمب قلعتم وا فؤذحم
 : ريملض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اودهاع

 , رج لحم يف «اودهاع» ةلمجو ..ةقراف : فلالاو .لعاف :عفر لحم يف لصبتم
 1 . ةفاضالاب

 ةمالعو ضاصتخإلا ىلع بوصنم :نيرباصلا .ةفطاغ :واولا : نيرياصلاو ©
 1 : درفملا نيونت نع ضوع نرنلاو لاس ركذم .عمج هنأل ءايلا : هبصن

 . ضرملاو رقفلا يف ىنعمب اهب برعتو ءاسأبلا ىلع فطعلا واوب

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم نامز فرظ : نيح .ةفطاع :واولا : سأيلا نيجو ©

 : هيلا فاشم : سأبلا . فاضم وهو «ءاسأبلا» رورجم ىلع فوطعم هنأل رج
 لاتقلا ةدش تقو : ىنعمب هرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجج

 بطن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ: اوقدص نيذلا كتلوأ ©
 1 لغ ينبم لوصوم مسإ : نيذلا . باطخلل :فاكلاو .. نيرباصلل ةفص

 عفر لحم يف : «كئلوأ» بارعا زوجيو «كئلوأ» نم لدب بصن لحم يف حتفلا
 ' هاوقدص نيذلا مه» وه ناث أدتبم ريدقتب .ةيمسالا ةلمحلا : هربخو . ادتبم

 ْ .«اودهاعا بارعا برعت اهل لح ال لوصوملا ةلص «اوقدص#و
 ' ىلع ينبم ةراشا مسأ : ءالوأ .ةفطاع : واولا : نوققملا مه كئلوأو ©

 لحم يف لصفتم ريمض مه باطخلل : فاكلاو .ًادتبنم عفر لحم يف رسكلا
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 ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوقتملا ٍنائ أدتبم عفر

 لحم يف «نوقتملا مه» ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو
 . كتلوأ رخ عفر

 يداوي لع هاو ضدي طب كابي 4

 1 بل رب هبل نياق ب ىلا
 ا ور ١ م وسر كل 0

 000 ةمحو رك ني كهِفْحَ نسمي

0-3 16 
 يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي: اونمآ نيذلا اهيأ اي ©

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةدئاز هيبنتلل : اه . بصن لحم ١

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . «يأ» نم لدب بصن لحم

 ةلمحو ةقراف ؛ فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةعامجلا

 . لوصوملا ةلص ةاونمأ»

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : بتك : صاصقلا مكيلع بتك ©

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو بتكب قلعتم رورجبو راج : مكيلع . حتفلا

 . هلعاف مسي ملام مسا يا هرخا يف ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :صاصقلا

 يف رجلا ةمالعو . بتكب قلعتم رورجبو راج : رحلاب رحلا ىلتقلا قف .٠

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رحلا . رذعتلل فلألا ىلع ةردفملا هرسكلا : مسالا

 ةيمسالا ةلمجلاو لتقي : هريدقت فوذحم ربيخب قلعتم رورحيو راج : رحلاب
 . «صاصقلا» هنم لدبملا نم لدب عفر لحم يف «رحلاب رحلا»

 لع فطع يواوب ناتفوطعم ناتلمج : ىثئالاب ىثنالاو دبعلاب دبعلاو ©
 ىلع ةردقملا ةمضلا ىثنالا يف عفرلا ةمالعو اهبارعا نابرعتو «رحلاب رحلا»
 . رذعتلل ةردقملا ةرسكلا ةيناثلا «ىثنألا» يف رجلا ةمالعو رذعتلل فلألا
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 .نوكسلا لع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيئانثتسا : :١ هل يِفُع نمف ©
 لوهججملل ينبم وهو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : يقع . ادعي علي لع
 ؛ طرشلا العفو يفعب قلعتم رورجتو راج : هل طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف

 ١ .: هنم أدتبملا ريخ عقر لحم يف : هباوجو

 1 نم :هنأل ءايلا : هرج ةمالعو يفعب قلعتم رورجيو راج: ءيش هيخأ نم ©
 ' ةفاضالاب رج لح يف رسكلا لع ينبم لصتم ريمض : ءاهاو ا

 ؛ قلطملا لوعفملا نع ًابئان هبارعا زوجيو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :

 , وقعلا نم «نم» ءيش هيخأ نم 0 ريدا ع

 : ةريدقت فوذحم أدتبملا ربخ : عابتا . طرشلا باوجلا ةطبار : :١ عابتاف ل
 | فورعملاب عابتأ نكيلف وه ردقم مات لعفل ًالعاف هبارعا زوجتو . 5 رمألاف»
 : . فؤرعملاب عابتا هيلعف وأ

 ' «مابنا رمألاف وأ» عابتا كيل ةلمجو عابتاب قلعتم رورجيو راج : فورعملاب ©

 ا . ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج. مزج لحم يف
 ' عوقرم «عابتا» لع فوطعم : ءادأ .ةفطاع : واولا : ناسحاب هيلا ءادأو ©

 . قلعتم رورجمو راج : ناسحاب . ءادأب قلعتم رورجيو راج ': هيلإ .ةمضلاب هلثم

 ا . ةيدلا ءادأ هتع وفعملا ىلعو ىنعمب وأ ناسحإب ءادأ : هريدقت فوذحمب

 : ماللا .ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسإ ': اذ: فيفخت كلذ ©
 .'ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ :فيفخت .تاطخللا : فاكلاو . دعبلل

 ةفوذحم ةفصب قلعتم وأ فيفختب قلعتم رورجمو راج : ؛ةمحرو مكير نم ©

 . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا «فيفختو» نم

 فرطعم مسا :ةمحر .ةفطاع :واولا :ةمحرو .نيركذملا عمج ةمالع : : ميملاو

 ١ . ةمضلاب هلثم عوفرم «فيفخت» ىلع

 . نوكسلا لع ينبم اج طرش مسا : نم . ةيفاثئتسا ءافلا : ىدتعا نمف ©
 ' ضام لعف : ىدتعا' .ادتبم عفر لح يف نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا

 . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف رذعتلل فلالا ىلع زدقملا حتفلا ىلع ينبم
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 لحم يف : هباوجو طرشلا العفو وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو

 . «نم» أدتبملا ربخ عفر

 . فاضم وهو ىدتعاب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : دعب : كلذ دعب ©

 .دعبلل : ماللا .٠ ةفاضالاب رج لحم يف نركسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :كلذ

 . باطخلل : فاكلاو

 قلعتم رورجبو راج : هل . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : ميلأ باذع هلف ©

 باذعل ةفص : ميلأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . مدقم ربخب

 . مزج لحم يف ءافلاب

 نوف رت باللي ٌةيَحِصاَصَيْلاَِف و 4/١

 قلعتم رورجمو راج :مكل .ةيفانئتسالا :راولا : ةايح صاصقلا ف مكلو © :

 .قلعتم رورجمو راج :صاصقلا يف .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ريخب ١

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم ةايح

 هنأل ءايلاب بوصنم فاضم ىدانم : يلوأ . ءادن ةادأ : اي: بابلألا يىلوأ اي ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : بفابلألا . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم ٠

 ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوقتت مكلعل © .

 : نوقتت . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو «لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع

 : واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف

 .«لعل» ربخ عفر لح يف «نوقتت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 فول يصرح 2نإ ثول فدعا جدن سلع ب ١/٠١
 تارت هلا
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 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو بتكي قلعتم زورجبو راج : مكيلع

 'ش لبقتسملا اهب داري الف لاحلا ةياكحل انه : اذإ : توملا مكدحأ رضح اذإ ©

 :. رضح .بتكب . قلعتم نوكسلا ىلع ينيم «نيح» ىنعمب نامز فرظ يهو

 رهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكدحأ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 : ميمو . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .مدقم
 مكذحأ رضح» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : توملا . 'روكذلا عمج ةمالع

 ' اذإ» ةلمج امأ .'ةيفرظلا اذا» ذعب اهعوقول هيلإ فاضنم رج لحم يف «توملا

 00 . لاح اهنأل بصنلا اهلحمق :!توملا مكدحأ رضح

 ىلع ينبم ٍضام لعف : كرت . ماج طرش فرح :نإ : ًاريخ كرت نإ ©

 نر لحم يف «لؤت» لعفلاو وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض : هلعافو . حتفلا
 7 . ًالاح يأ ةنونم ا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاريخ . ٍطرشلا لعف هلنأل مزج

 . ةمضلاب عوفرم «بتك» لعفلل لعاف بئان : ةيصولا :, نيدلاولل ةيصولا ©

 . ىنثم هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ةيصولاب قلغتم رورجمو راج : نيدلاولل

 ا . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : 'نونلاو

 ' ىلغ فوطعم : نيبرقالا . ةفطاع : واولا : فورعملاب نييرقألاو ©

 ' نيونتلا نع ضوع ::نونلاو ملاس زكذم عمج هنال ءايلاب هلثم رورجم «نيدلاولا»

 . نيبرقألاب قلعتم رورجمو راج : فورعم اب . درفملا مسالا يف ةكرحلاو

 1 كلذ قح : ريدقتب «قلطم لوعفم» دكؤم ردصم : ًاقح : نيقتملا ىلع ًاقح ©

 . وأ ًاقحب قلعتم رورجمو .راج :نيقتملا لع .ةنونملا ةحشتفلاب بوصنم . ًاقح

 نع ضوع :: نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو هلماعب

 نرتقم ريغ مزاج طرش باوج «ًاقح كلذ قح# ةلمجو: .. درفملا مسألا نيونت

 ةينصولاف : ريدقتب طرا باوج نوكي نأ زوجيو ..امل لحم ال ءافلاب

 1 ش ش . نيدلاولل

 كر



 لع 22 يع 2 رةعج 014 22 م١

 يف نوكسلا لع ينبم مزاج طرش مسا : نم .ةيفانتتسا : ءافلا : هلدن نمف ©

 لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو .وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو

 ْ . هب لوعفم بصن

 . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هلدبب قلعتم نامز فرظ : هعمس ام دعب ©

 : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هعمس . اهل لحم ال ةيردصم :.ام

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . وه : هريدقت ًازارج رتتسم ريمض

 رج لحم يف لوؤم ردصم ريدقتب «هعمس اما ةلمحو .. هب لوعفم بصن لح

 . فرظلا دعب اهعوقول هيلا فاضم

 همثإ . ةفوفكمو ةفاك : امنإو طرشلا بارج يف ةعقاو : ءافلا : همثإ امنإف ©

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةمضلاب عرفرم أدتبم
 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةاهالت امو همثإ (نإف» ةلمحو . ةقاضالاب

 . «نم» أدتبملا ريخ عفر لحم يف : هباوجو طرشلا العفو . مزج لحم

 لع ينس لوصوم مسا : نيثلا رج فرح ؛ لع : هفولدبي نيذلا ىلع ©

 ةسخلا لاعفالا نم هنأل تونلا توبثب فرم عباضم لعف : هئولدبي ههمثإل

 ا لل لسنا ةطب :٠ يشم بساع قل

 ظفل هللا .ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : :١ ميلع عيمس هللا نإ ©

 عوف رم ن9 ريخ : :عيمس :ةحيعفلاب ميظعتلل بوت نإ مسا : : ةلالجلا

 يف ةمضلاب ًاعوفرم عيمسل ةفص برعي نأ زوجيو ّنإل ٍناث ربخ :ميلع ةمضلاب
 .هرخآ
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 كولمان هلع مساك رف حصد اَمْسْوآأَجبِصْوم ِنفابرَف 1

 ! ةقياسلا ةميركلا ةيآلا يف ؛نمف» نم لدب : نمن : صوم نم فاخ نمف ©

 مزج لح يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ::فاخ اهبارعا برعتو
 ' قلعتم روُرجمو راج :صوم نم .وه : هريدقت ازاوج رتتبسم ريمض لعافلاو
 هلأل ةفوذحملا.ءايلل ةمزالملا وأ ةردقملا ةرسكلا : مسالا رنج ةمالعو فاخب

 : . «ىصوأ) لعفلل لعاق مسا «صوم» و : نوئب ةرسكن صوقتنم

 : فرح : وأ ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم ًاليم ىتعمب : اًمثا وأ ًافنج ©

 1 . ةحتفلاب هلثم بوصنم «ًافنج» لع فوطعم : نإ .فطع

 برعتو «فاخا ىلع ةفوطعم : حلصأ . ةفطاع : ءاغفل انلا : مهندب حلصأف ©

 1 ريمض !مها و و حلصأب قلعتم ةحشفلاب بوصنم ناكم فرط مهنب ابارعا

 ٠ اإل دج لع يف نيالا

 لمعت سنجل ةيفان : ال .طرشلا باوج يف ةعقاو : : هيلع مثإ الف ©

 رج : هيلع .بصت لع يف منفلا ىلع يم كلا مسأ ١ ملا 60 لع

 : مثإ الفا ةلمجو . نئاك ريدنقت ًابوجو فوذحملا 0 د

 : : نم انا يع يلع

 هللا .ديكرأو بصن ةادآ لعفلاب هبشم فرح : : ميحر روفغ هللا نإ ©

 «ّذإ» ريخ روفغ .ةحشفلاب ميظدلل بوصتم نإ مسا : ةلالجلا ظفل

 ٠ طلاب قرم روق ةفص وأ إل الث بخ ؛ مي .ةمضلاب عوفرم

75 



 مدين دا لعلب بيك طبيا وم َنرلايَِي *17 ١

 مضلا ىلع ينبم ىدانم مسا «ّيأدو . ءادن.ةادأ : اي: اونمآ نيذلا اهبأ اي © .

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةدئاز هيبنتلل ؛اه» و بصن ل يف
 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمأ .«يأ» نم لدب بصن لخم يف

 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : : واولا . ةعامجلا واوب

 . لونصوملا ةلص «اونما» ةلمحو

 ينبم رهو حتفلا لع ينبم ضام لعف : بتك : مايصلا مكيلع بتك ©
 روكذلا عمج ةمالع ميملو بتكب قلعتم رورجتو راج : مكيلع .لوهجملل
 . «هلعاف مسي مل ام مسا» ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : مايصلا

 بئان بصن لحن يف حتفلا ىلع ينبم لثم ىنعمب مسا : فاكلا : بتك امك ©

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : بتك .ةيردصم : ام .قلطم لوعفم

 امو ةيردصملا ؛ام' و وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا

 هيبشتو رج فرح فاكلا نوكت وأ ةفاضألاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت

 قرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا امو .ةيردصم كامو

 : ىنعملاو ريدقتلا . فوذحت قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجاو رجلا

 . مكلبق نم نيذلا ىلع هضرفك ًاضارتفا وا ًاضرف مايصلا مكيلع ضرف

 ىلع ينبم لوصوم مسإ : نيذلا .رج فرح :ىلع : مكلبق نم نيذلا ىلع ©

 راج :مكلبق نم .بتكب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف حتفلا

 ريمضا لصتم ريمض فاكلا .اودجو :هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجو

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم «نيبطاخملا

 بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مكلبق نم اودجو# ةيلعفلا ةلمجلاو

 نم نيذلا ىلع بتك» ةيلعفلا ةلمجلا امأ مكتقبس يتلا ممألا ىلع ىنعمب

 لالا



 . ةيردصملا اما ةلص يهف ؟مكلبق

 لع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .لعفلاب هبشم فزح :لعل : نوقتت مكلعل ©
 لغف :نوقتت .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو «لعل» مسإ بصن لحم يف مضلا
 ' يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم
 ! فذحو ؛لعل» ربخ عفر لحم يف «نوقشت» ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم
 . بونذلا نوقتت ىنعمب ًاراصتخا لوعفملا

 0000 ومدرس لأ هرم َداَكْيْف ب 0 عرط تب

 ماو نكون ازعنعت ريدي مدن يني ويظن
5 7000 0 

 بوصنم .. بتكي قلعتم «نامز فرظ» هيف لوعفم : ًامايأ : تادودعم ًامايأ ©
 ةمالعو .اهلثم ةيوصنم «ًامايأل فوصوملل ةفص :تادودعم . ةحتفلاب

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتتفلا نع :ةباين ةرسكلا :اهبصن

 : ينبم مزاج طرش مسا : نم .ةيفانئتسا : ؛نب ؟ ًاضيرم مكثم ناك نمق ©

 ' لجف وهو مزج لحم يف طرشلا لعف : ناك .:ًأدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع
 وه: هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
 لوصوملا نم ةفوذحم لاحيب قلعتم رورجمو راج : مكنم .1نم» ىلع دوعي
 يأ 'ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاضيرم .روكذلا عمج ةمالع ميملاو «نملا
 . «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف : هباوجو طرشلا العفو . مايألا كلت يف

 قلغتم رورجيو راج : رفس ىلع . فطع فرح : وأ : ةدعف رفس ىلع وأ ©
 :'ءاقلا :: ةدعف .«ًاضيرم»١ ىلع فوطعم رفس .بكار .: هريدقت فوذحمب

 ينأ ًاردقم مدقم هربخو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدب ةدغ طرشلا باوجل ةطبار
 ىلع لادن هيلع فوطعملا نأل اهفوطعم عم ةفطاعلا ءافلا تفذحو . ةدع هيلع
 . اهفذح

 ل و



 مايأل ةفص : رخأ .ةدعب قلعتم رورجيو راج :مايأ نم : رصخأ مايأ نم ©

 نم ةعونمم اهنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا : اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجي

 طرش باوج «ىرسخا مايأ نم ةذع هنيلع» ةلمجو «لعف» نزو ىلع فرصلا
 . ىرخأ عمج رخأو مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج

 : نيذلا رج فرح : ىلع .ةيفانئتسا : واولا : هنوقدطي نيذلا ىلعو ©

 قلعتم : رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : هنوقيطي .مدقم ربخب

 لصتم ريمض : ءاهلاو لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا

 ال لوصوملا ةلص ؛هنوقيطي» ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم
 . اه ل

 لدب : ماعط .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةيدف : نيكسم ماعط ةيدف ©

 رورحي هيلا فاضم :نيكسم .فاضم وهو ةمضلاب اهلثم عوفرم «ةيدف» نم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم .ةيفانثتسا : ءافلا : ًاريخ عوطت نمف ©

 :لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :عوطت .ًادعبم عفر لحم يف نوكسلا
 زوجيو ةحتفلاب بوصنم لاح :ًاريخ .وه :هريدقت ًانوج رتتسم ريمض

 لعفلاو .ًاريخ ةيدفلا رادقم ىلع داز نمف :ريدقتب هب ًالوعفم :اهبارعإ
 لحم يف طرشلا باوج عم وهو طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف ؛عوطت»
 . «نم» أدتبملا ربخ : عفر

 يف لصفتم عفر ريمض : وه .طرشلا باوجل ةطبار . ءافلا : هل ربخ وهف ©

 قلعتم رورجمو راج : هل .ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ :ريخ . ًادعبم عفر لح

 . مزج لع يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج هل ريخ وهف» ةلمجو .ريخب

 بصنو ةيردصم فرح : نأ .ةيفانئتسا : واولا : مكلريخ اوموصت نأو ©

 نم هلأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اوموصت

 ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا
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 ْ وأ مكموض : ريدقتلا ًادتبم عفر لحم يف ردصم ليوأتب «اوموصت نأ»و
 : ريخب قلعتم رورجمو راج : مكل .ةمضلاب عوفرنم ربخ : ريخ .مكمايص
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : صقان ضام لعف : : تك مناج طرش فرح :ْنِإ : نوملعت متنك نإ ©
 لغف هنأل مزج لحم يف كرحبملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتتم ريمض : ءاتلاو . طرشلا

 , ةلمجو «نوقيطي» بارعا برعت : نوملعت .روكذلا:عمج ةمالع : ميلاو
 ' .٠ مائعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو «ناك» ريخ بضن لحم يف «نوملعت»

  ةلص ةاوبوصت» ةلمجو . مكل ريخ مكمايصف نوملعت متنك نا : ريدقتلاو
 ٠ بارعالا نم اه لح ال ةيردصلا هنأ"

 ' كلك دو اَدِرَل كهذا قل لربات اَضَمَرْرْبَعك 6

 0 نو هش اكفنا اوشا
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 هيلا فانغم : ناضمر لمعلا يفرم : رهش: يذلا ناضمر رهش ©

 .فرصلا نم عرنمم أل ة ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا : هرج ةمالعو رورجم

 زوجيو ؛رهش» ربخ عقر لخم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ئذلا
 مكيلع بك : هلوق يف «مايصلا» هنم لدبملا نم ًاعوفرم ًالدب «رهشا بارعا
 . ناضمرل ةفص رج لحم يف «يذلا» ةملك نوكت ةلاحلا هذه يفو . مايصلا

 وهأ : هريدقت فوذحم أدتبمل ًاريبخ هنوك وه ارهش» بارعال رخخآ هجو كانهو

 07 . ناضمر رهش

 راج :هيف . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ُنآرقلا هيف َلْزْنَأ »



 هيف لزنأ» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : نآرقلا .لزنأب قلعتم رورجمو
 . بارعألا نم اط لحم ال لوصوملا ةلص «نآرقلا

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم لاح : ىده : تانّئِيو سائلل ىده ©

 ةفوذحم ةفصب وأ «ىده» ردصملاب قلعتم رورجيو راج : سانلل .رذعتلل

 هيصن ةمالعو بوصنم «ىده» ىلع واولاب فوطعم مسا : تانيبو .انهنم

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب .قحلم هنأل هرسكلا

 «تانئيب» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : ناقرفلاو ىدهلا نم ©

 . ةرهاظلا هرسكلاب هلثم رورجم «ىدهلا» ىلع واولاب فوطعم : ناقرفلاو

 طرش مسا : نم .ةيفانثتسا : ءافلا : همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف ©

 طرشلا لعف ضام لعف : دهش . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج

 .وه ةريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو نمب مزج لح يف حتفلا ىلع ينبم

 ةينايب «نم# و «نم» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : مكنم

 سيلو ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ :رهشلا .روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 لوعفملا فذحو « رهشلا يف ًارضاح مكنم ناك نمف : ريدقتلا نأل هب ًالوعفم

 :همصي .رمالا مال : ماللا .طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا همصيلف .هل يخفت

 همزج ةمالعو رمألا مالب موزجم عراضم لعف «هموصي# : لعفلا لصأو

 واو تفذحو وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . نوكسلا

 ىلع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو نينكاسلا ءاقتلال لعفلا

 باوج «همصيلال ةلمجو . هيف مصيلف : ريدقتلاو «رهشلا» ىلع دوعي ةيفرظلا

 لحم يف : هباوجو طرشلا لعف اتلمجو . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج. طرش 7
 .2نم) أدتبملا ربخ

 : رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم ناك نمو«
 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف هبارعإ قبس : هدعب امو .ةفطاع :واولا '

 ظفل هللا . ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : ديري : يسيلا مكي هللا ديري ©

 ديريب قلعتم رورجمو راج : مكب .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا
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 زوجيو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رسيلا . روبكذلا عمج ةمالع : ميلاو.'
 ! .مكيلع رسب نا هللا ديري : ريدقت لع ردصملا ليوأتب ًاقلطم ًالوعفم :هبارعإ

 ديري . ال لمع ال ةيفان : ال .ةفطاع : واولا : يسعلا مكب ديرب الو ©
 : يناثلا «ديري" لعفلا لعافو «رسيلا مكب ديري#» بارعأ برعت : رسعلا .مكب

 . ةلالجلا ظفل ىلع ٍدوعي وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 ' :يأ ةردقم ةلع ىلع ةفوطعم : اولمكتل .ةفطاع : راولا : ةدعلا اولمكتلو ©
 ؛ لعق : اولمكت .رمألا مال :: ماللا . ةدعلا اولمكتلو نؤملعت ام اوملعتل
 لاغفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو رمألا مالب مزج عياضم

 ١ : ٌمدعلا ملا . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريم : و واولا .
 رمضم نأب ًابوصنم ؛اولمكت» نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب 0

 . اولمكت يكل ىنعمب وأ اولمكت نأل يا . ليلعتلا مال دعب

 برعتو ؟اولمكتلا لع ىلع ةفوطعم : اوربكتل . ةفطاع : واولا : هللا اوريكتلو ©
 نيدماح هللا اوربكتلو» ريدقتب ءالعتسالا فرحب ريبكتلا لعف يدعو اهبارعا
 . ةحتفلاب ميظعتلل .بوصنم هب لوعفم : ةلالحلا ظفل هللا. «مكاده ام ىلع

 ةيردصم : ام .ليلعتلا مال ىنعمب رج فرح :ىلع: مكاده ام ىلع ©
  رذعتلل. فلألا ىلع ةردقملا حتفلا ىلع ينبم ضانم لسعف : :مكاده :

 ' ينبم لصتم ريمض فاكلاو . وه هريدقن ًاناوج رتتسم ريمض :لعافلاو
 : رباصملاو روكذلا عمج ةمالع :ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع
 ' وأ اوربكتب قلعتمرورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف : اهالت امو ام نم لوؤملا
 ش هياده رأ مكتياده لع هلل نيدماح : ريدقتلا «اوريكت» ريمض نم لاحب
 . اهل لحم ال «ام) ةلص (مكاده» ةلمجو مكايا

 انه ديفت لعفلاب هبشم فرح : لعل . ةفطاع : واولا : نوركشت .مكلعلو ©

 «ْلعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ليلعتلا

 نؤنلا توبثب عوفرم عياضم لعف: نوركشت . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو
 ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ٍريمض : واولاو . ةسمنخلا لأعفألا نم هنأل
 . اوركشتل : ىنعملا «لعل» ربخ عفر لحم يف ؟نوركشت»
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 وراك

 يلج او أ وعم بيب توفت اذإَو 1 ْ

 ل َنوُدْشْرم هلع أوم 7

 ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ .ةيفانثتسا : رانا : كلاس اذاو ©

 ريغ طرش ةادأ . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا

 ينبم لصتم ريمض : فاكلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : كلأس .ةمزاج

 رج لحم يف «يدابع كلأس# ةلمجو مدقم هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع

 . اذإ اهعوقول ةفاضالاب

 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم لعاف : يدابع : يشع يدابع ©
 ينبم لصتم ريمض : ءايلاو .ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم

 . كلأسب قلعتم رورجمو راج : ينع .هيلإ فاضم رج لح يف نوكسلا :ىلع

 لعفلاب هبشم فرح : نإ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : بيرق ىَّنِإف ©

 مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو ديكوتلا ديفي

 طرش باوج «بيرق ٍنإف» ةلمج . ةمضلاب عوفرم «نإ) ربخ : بيرق .«نإ»
 . اهل لحم ال مزاج ريغ

 بوصنم هب لوعفم : ةوعد .انأ هريدقت ًايوجو رتتسم ريمض :لعافلاو 1

 ةررقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : عادلا . نأل ًايناث

 . نوكت نأ زوجيو ًاراصتخاو ًاطخ ءايلا تف لقشل ءايلا ىلع

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ناعد . اهبارعا قبس : ناعد اذإ ©

 نون : وتلا ره ريد ًفاجي رتتسم يمض : لعافلا رقسسلل فلل ع
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلاو ةياقولا
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 ْ يعادلا يناعد اذا : ريدقتلاو هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو ةيفرظلا
 : . : . هتوعد بيجا

 ' لغف: : اوبيجتسي . رمألا مال : ماللا .ةيفانثتسا : ٠١ يل اوبيجتسيلف ©
 ؛ ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو 1 موزجب عراضم
 ْ قلعتم رورجمو راج :يل .ةقراف فلالا لعاف عفر لح يف لصتم ريمض دارلا

 «يل اوبيجتسيلا ىلع ةفوطعم .: يب اونمؤيل .ةنفطانع : واولا : ىب اونمؤيلو ©
 00 . يع برعتؤ

 ليلعتل ديفت يهر لا» تارخا نم لعفلاب هبشم فرح : نودشري مهلعل ©
 .«لعلذ مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهو قحلا ىلا اودتهيلا ىنعمب انه
 ١ واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودشري
 ْ ريخ عقر لح يف ؟نودشرب# ةيلعفلا ةلمججلاو لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض
 ش . نودتمب : ىنعمب «لعل»

 نيا 1 قلالي رأي أ ١
 1 21 0 ة
 1 ا 206 آم ا 000 0
 وى“ رس 0 مابك 0

 ايلا ا َنيَبلي
 2 تا ا
 نوف كيو سان وجي و

 ل وعسل يميل لحأ . ةايلطلا ةليل مكل لحآ ©

 ١ لوعفم ١ ةليل .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لحأب قلعتم رورجمو راج .: مكل

 : رؤرجم هيلا فاضم : مايصلا . لحأب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز. فرظ هيف
 : . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
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 ىلا .ةممضلاب عوفرم لعاف بئان :نهترشابم يأ : مكئاسن ىلا. ثفرلا ©

 رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ثفرلاب قلعتم رورجبو راج :مكئاسن

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 يف حتفلا لع يثبم لصفنم تابئاغلا ثانالا ريم :نم : مكل سابل نه ©

 رورجمو راج :مكل .ةمضلاب عوفرم «نه# ربخ سابلا . أدتبم عفر لح

 :ليقو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو "سابل» نم ةفوذحم ةفصب وأ سايلب قلعتم
 . اهسابل اهجوزو هتأرما لجرلا سابل

 نه» ىلع ةفوطعم : نمل سايل متنأ .ةفطاع : واولا : نهل سايل متنآو ٠

 ريمض وهو تابئاغلا ثاثالا ريمض «نه# و . اهبارعا برعتو «؛مكل سابل

 . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم
 لعاق : ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ملع : مكنأ هللا ملع ©

 فاكلا .ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح نا :مكنأ .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 عمج ةمالع :ميملاو ؟نأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمبف
 . روكذلا ْ

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك : مكسفنأ نوناتخت متنك ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض . ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 يف ؛اهربخ عم متنك» ةيلعفلا ةلمجلاو عمجملا .ةمالع :ميملاو «ناك» مسا عفر

 لاعفألا نم هنأل توبثب عوفرم عراضم لعف : نوناتخت .«ْنأ» ربخ عفر لحم

 ةلمجو نونوخت ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .ةسمخلا

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكسفنأ . «ناك؛ ربخ بصن لحم يف ؟نوناتخت»
 ميملاو . هيلا فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 ٍلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب «اهدعب امو َّنأ* و . روكذلا عمج ةمالع

 . نرناتخت مكنوك هللا ملع : ريدقتلاو «ملع»

 : لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : بات .ةفطاع :ءافلا : مكيلع باتف © :

 ميملاو باتب قلعتم رورجو راج : مكيلع . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض

 . عمجلا ةمالع

 كك



 | برعتو ؟مكيلع بات» لع ةفوطعم :مكنع افع . .ةفطاع .:واولا : مكذع افعو ©

 ' 0. فلالا ىلع ردقملا علا لع ينم انعا لعفلاو . اهبارعإ

 ؛ . ةيفانتتسأ اهبارعإ زوجيو امل لمع ال ةينييزت : ءافلا : نهورشاب نآلاف ©
 ' . «ْنهورشابب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ديفي حتفلا ىلع ينبم مسا :نآلا
 لانعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نهورشاب
 ثانالا ريم «نه# و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :: واولاو .ةسمخلا

 0 . هب لوعفم بضن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا

 , «اوزشاب» 'نلع ةفوطعم : اوضتبا . ةفطاع : واولا : بتك ام اوفتياو ©
 : لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ,ءارعإ برع

 ! لوصوملا ةلص هللا بتك» ةلمجو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بتك .
 ش العال

 ' روزجمو راج : مكل.. ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف ةلالنجلا ظفل هللا : خكل هللا ©
 فوذح ريمض لوصوما ىلا دئاعلاو .٠ روكذلا عمج ةمالع ميملاو بتكب قلعتم

 ١ لستلا وهو مكل هللا بتك ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا برصنم

 ايران ٠ اهيارعا برعتو اناوغتبا# ىلع واولاب ةفوطعم : اويرشاو اولكو ©
 . اهبارعا برعتو «اولك» ىلع واولاب ةفرطعم

 | عراضم لعف : نيبتي . نأ ىلإ : ىنعمب رجو ةياغ فرح : مكل نيبتي ىتح ©

 ' يف'ردصف ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نأ) و «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصنم
 ' «ضيبألا طينخلا نيبت» ةلمجو اولكب قلعتم رورجملاو رانجلاو ىتحب رج لمح
 1 ميو نيبتيب قلعتم رورجمو راج : مكل . احل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص

 طْيخلل - تعن  ةفص : ضييألا : ةمضلاب عوفرم لعاف : ضيبألا طيخلا ©
 ١ . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 ّْ -:ثعن ب ةفص دوسألا . نيبتيب قلعتم رورجمو راج : نوسألا طيبخلا نم ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم طيخلل
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 : ىنعمب ادوسألا طيخلا» نم ةفوذحت لاحب قلعتم رورحبو راج : رجفلا نم © .
 . رجفلا ىلإ ًادتمم

 برعتو ١ » ىلع ةفوطعم : اومتأ . فطع فرح :مث : مايصلا ومتأ مث ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعنم : مايصلا . اهبارعا

 :واولا .اومتأب قلعتم رورجيو راج :ليللا ىلإ : نهورشابت الو ليللا ىلإ © 1

 ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف : اورشابت . ةمزاج ةيهان :”ال . ةفطاع

 لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ثانالا ريمض «نه» و لعاف عفر لحم يف

 لصفنم عقر ريمض : متنأ . ةيلاح :واولا : دجاسملا يف نوفكاع متنأو ©

 واولاب عوفرم «متنأ» ربخ :نوفكاع .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل

 بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلاو نوفكاعب قلعتم رورجبو راج : دجاسملا يف

 . لاح

 ماللا أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يت : هللا دودح .كلت ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورح هيلا فاضم

 بارعا برعت : اهوبرقت . ةمزاج ةيهان : ال : ةيببس ءافلا : اهويرقت الف ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اه و . اورشابت

 بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : هللا ٌنيَيَيكلْذك © :

 .فوذحم  ردصم  قلطم لوعفمل ةفص وأ  ردصم  قلطم لوعفم نع بئان

 ىلع ينبم ةراشا مسا «اذ» و كلذ لثم ًانييبت هتايآ مكل هللا نيبي : ريدقتلا

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف ةلالجلا ظفل هللا .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : سانلل هتايآ ©

 تك ري



 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم يمض : ءاهاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب

 1 . نيبيب :قلعتم رورجتو .راج : سانلل . ةفاضالاب

 ' نيئاغلا ريف «مه» و ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم فرح: نوقتي مهلعل ©

 ' ةيلغفلا ةلمجلاو ؟نوراتخت» بارعا برعت : نوقتي :«لعل) مسا بصن لحم يف

 اا . «لعلا ريخ عفر لحم يف نزفتيا

 اواكحأتإ ركل زعم 1 كلوت اكان ١84

 ظ © . ترس اور طِإلإ دلل نأ اَسيِز
 : موزحم عراضم لعف : اولكأت .ةمزاج ةيهان : ال . ةفطانع واولا : اولكأت الو ©

 واولاو .ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نوئلا فذح همز :ةمالعو ةيهانلا الب .

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ١ لا لع ينم لصتم يمض : فاكلا ٍةحتفلاب بوصتم هب لوعفم : مكلاومأ ©

 ا . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 | ةحعقلاب برصنم ارلكأتب قلمتم ناكم فرظ : لطابلاب مكنيب ©
 * :لطابلاب . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتنم .ريمض :فاكلاف
 : . نيبطاخملا ريمض نم ةفوذحت لاح قلعتم رورجيو راج

 , برعتو ةاولكأت ال» ىلع واولاب ةفوطعم :اولدتو : ماكحلا ىلا اهب .اولدتو ©
 : قلعتم رورجمو راج : ماكحلا ىلا .اولدتب قلعتم روزرجمو راج : اهب . اهبارعا
 : ىلإ ةعوفدم اهب اوقلت الو ىنعبمب ؛لاومالا» نم لانحب .قلعتي نا زؤجيو اولدتب
 1 /' | ١ ا . ماكجلا

 ١ بوصنم عراضم لغف :اولكأت' .رج قرح يهو ليلعتلا مال : ماللا : اولكأتل ©
 ؛ لائعفالا نم هّنأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو ليلعنتلا مال دعب ةرمضنم نأب
 ! نأو» و ةقراف :فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو ةسمخلا
 ١ قلعتم رؤرجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب "اهدعب امو ةرمسضملا
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 واولا دعب ةرمضم نأب ًابوصنم ءاولدت» نوكي نأ زوجيو اولدت الب

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : امسق يأ :ًاقيرف : سائلا لاومأ نم ًاقيرف ©

 فاضم :سانلا .ةاقيرف» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج :لاومأ نم

 . ةرسكلاب رورحم هيلا

 ةيلاح : واولا «لطابلاب» بارعا برعت :مئإلاب : نوملعت متنأو مثإلاب ©
 : نوملعت . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ

 ريمض : واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعق

 أدتبملا ربخ عقر لحم يف 4نوملعت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتتم

 . لاح بصن لحم يف «نوملعت متنا» ةيمسالا ةلمجلاو «متنأ»

 23007 وك 4ص سروال
 نيتي أمدأب ياارب اوائل تقوم جلف هليل ١

 2 نولي يك اس اأو بيرام توي اونو قا 5 ربل 2 هروب

 واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف :كنولأسي : ةلهألا نع كنولأسي ©

 لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لح يف لصتم ريم
 عمج يو كنولاسمي قلعشم رورمجتو راج :ةلهألا نع .هب لوعفم بصن

 . «لالهت

 .نينكاسلا ع ءاقتلال هوإو تفذح نوكسلا ىلع ينبم رمأ نلعف :لق : يه لق ©

 لحم يف لصفنم عفر ريمض : يه .تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض :لعافلاو

 . أدتبم عفر

 نوني لو ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ :ثيقاوم : جحلاو سانلل تيقاوم ©.

 .«"ليعافم» نزو ىلع فرضلا نم عونمم هنأل «ةركن» هوك نم مغرلا ىلع
 فوطعم :جحلاو .تيقاوم نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورحيو راج : سانلل

 لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو .اهبارعا برعيو «سانلا» ىلع واولاب
 . لق
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 لع ينم صقان يام لعف 0 ةيفانعتسا : اواولا : . نأب ربا ٌسِيَلَو ©
 ةيردصم نأ رج فرح : ابلا .ةمضلاب عيفرم «سيلا مسا :ّريلا حتفلا

 : . ةيصان

 'ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : ارتأت : اهروهظ نم تؤيبلا اوتأت ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح : هبصن
 .نم . ةحنتفلاب بوصنم هب لوعفم : تويبلا .ةقراف : فلألاو لعاف

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» اوتأتب قلعتم رورجمو راج :اهروهظ
 ' لحم يف «مكنايتإل ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا نأ» ْو ةفاضالاب رج لحم

 ' ريلا سيل : ريدقتب «سيل» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج
 ' . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص ؛اوتأت» ةلمجو . بابلا لوخد نم مكجرحتي

 مسناا : يلا .لعفلاب هبشم فرح :نكل .كاردتسا فرح :واولا : ٌربلا نكلو ©

 . ىقتا نم رب : هريدقت فوذحم اهربخو ةحتفلاب بوصنم «نكلا

 ' ىقتا .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نم : ىقتا نم ©

 ' ريمض لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 فذخواه لحم ال لوصوملا ةلص «ىقتا» ةلمجو وه : هريدقت ًازاوج رتتسم

 ١ 0 ' 35 اهوعفم

 ينبم رمأ لعف : اوتثأ .ةيفانغتسا : واولا : اهباوبأ نم تويبلا اوتأو ©
 : يف ٌلصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع

 , نم .. ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :تريبلا .ةقراف : فلالاو لعافلا عفر لحم

 ؛ يف ثوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاه» و اوتأب قلعتم رورجبو راج : اهباوبأ
 ش . ةفاضالاب رج لحم

 ' برعتو «اوتثأ» ىلع ةفوطعم اوقتا . راولا : مكلعل هللا اوقتاو ©

 لوو طفلا ميظسلا بيتم هب لوصشم : كرجل فل لل .ايلرصا

 بطن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا .لعفلاب هبشم فرح
 . روكذلا عمج ةمالع :: ميملاو «لعل» مسا

 تك



 . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا تربثب عوفرم عراضم لعف : نوحلفت © :

 لحم يف «نوحلفت ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :راولاو
 . «لعل» ربخ عفر

 85 فلا تبل مان اوذكتالو كويس الس اولي ١4٠١ هم موال 4 م كر 2100 . سس
 يف ؛اوقتأ» ىلع ةفوطعم : اولتاق .ةفطاع : واولا : هللا ليمس يف اولتاقو © :

 .اولتاقب قلعتم رورجميو راج ليبس يف اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا
 .' هللا قيرط ةرصن ببسب يأ ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : مكتولتاقب نيذلا ©

 لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : مكنولتاقي .هب لوعفم 1

 ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا

 روكذلا عمج ةمالع : ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «مكنولتاقي#.ةلمجو

 موزجم عراضم لعف :اودتعت .ةمزاج ةيهان :ال .ةفطاع :واولا : اودتعت الو ©

 ريمض : واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هّنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو الب ْ

 . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 «نإ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا .ديكرتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح نا : هللا نأ © .
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بحي . اه لمع ال ةيفان : ال: بحي ال ©

 بوصنم هب لوعفم : نيدتعملا . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض :لعافلاو

 بحي ال» ةلمجو درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو لاس ركذم عمج هنأل ءايلاب
 . «نا» ريخ عفر لحم يف ؟نيدتعملا
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 دلك هراقةرخراكدإ دي كويتي لعب[ لارج ءيزظؤرتفال
 02 © نراجع

 ! ةميركلا ةيآلا ةيادب .يف اولتاق ىلع ةفوطعم :اولتقا :ةفطامب :واولا : مهولتقاو ©
 ' بضن لع يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمسف : ءاغا . اهبارعا برعتو ةقباسلا
 ' . روكذلا عمج ةمالع : ميلاو هب لوعفم

 ؛ ةيفرظلا لع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح : مهومتفقث ثيح ©
 | ىلع ينبم ضام لعف :مهومتفقت .فاضم رهو مهولتقاب قلعتم ةيناكملا
 ' يف مضلا للع ينبم ريمض : ءاتلا . كرحدملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 ميملا نأ ىلع لدت : واولاو روكذلا عمج ةمالنع : ميملاو لعاف عفر لحم

 : عمججلل

 ' لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض : ءاها . ميملا عابشالو

 | ىنغمب ةفاضالاب رج لحم يف «مهومتفقثا ةلمجو رركذلا عمج ةمالع : ميملاو هب
 . مهومتفداص

 . لع ةقوطغم : مهوجريخأ .فطع فرح : واولا : ثيخ نم مهوجرخأو ©

 | مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح . رج فرح : نم اهبارعإ برعتو ؛مهولتقا»
 | 0 . «مهرجرخأ» ةلمجب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب ربج لحم يف

 واولا .: ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : مكوجرخأ ©
 , يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض
 لع يف ' مكرجرخأ ' ةلمحو .. عمجلا ةمالع : لاو هب ارمقس بع لع

 ' .ةمضلاب ,عوفرم أدتبم :ةئتفلا .ةيفانئتسا :واولا : لتقلا نم دشأ ةنتفلاو ©
 ' «لغفأ» نزو ىلع اهنأل فرصلا نم ةعونمم ةملكلاو ةمضلاب عوفرم ربخ :دشأ
 1 . دشأب قلعتم رورخمو راج : لتقلا نم

 اس آم



 عراضم لمف : مهولتاقت . ةمزاج ةيهان :ال .ةفطاع : ٠١ مهولتاقت الو

 واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح : همزج هاوس

 بصن لج يف لصتم ريمض : ءاهلو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . رركذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 وهو ةحتفلاب بوصنم اولتاقتب قلعتم ناكم فرظ : مارحلا دجسملا دنع ©

 دجسملل ةفص : مارحلا .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : دجسملا . فاضم

 1 . هرخآ يف ةرهاظلا ةرسكلاب هلثم روزجم

 عراضم لعف : مكولتاقي . رجو ةياغ فرح :ىتح : هيف مكولتاقي ىتح ©
 نم هنأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو «ىتح» دعب ةرمضم نأب بوصنم أ

 ريمض : فاكلا .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهدعب امو ةرمضملا نأ»

 «مكنولتاقي» ةلمجو . نولتاقيب قلعتم رورجميو راج : هيف . اولتاقتب قلعتم

 . اه لحم ال ةرمضملا (ْنأ» ةلص

 لعف : مكرلتاق .ةمزاج طرش ةادأ : نإ .ةيفانئتسا : ءافلا : مكولتاق ّنِإف ©
 . طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 لع ينبم لصتم ريمض : فاكلا .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا
 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 بارعا برنت : مهولتقا . طرشلا بارجل ةطبار : ءافلا : مهولتقاف ©

 . مزج لب يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مهولتقا» ةلمجو ؟مهوجرخأ» ش

 مسا : اذ .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب : فاكلا : كلذك ©

 فاكلاو دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع' ينبم ةراشا

 . باطخلل

 ةمضلاب عوفرم وه : هريدقت فوذحم أدتبلربخ : ءازج : نيرفاكلا ءازج ©

 ءايلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحي هيلا فاضم : نيرفاكلا . فاضمأ وهو
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 . درفملا ا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو م ركذم عمج هنأل
 ين «؛فاكلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف * نيرفاكلا ءازج' وه '.'ةيمسالا ةلمنجلاو
 ا . كلذك

 5 يئس َنواوَبكيَإ 0
 , ضاف لعف : اوهتنا .ةمزاج طرش ةادأ : ْنِإ .ةيفانئتسا ءافلا : اوهتنأ ْنِإَف ©

 واوب هلاصتالو نيتكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم
 ' لعبف هنأل مزج لحم يف لعفلاو ةفوذحملا فلألا ىلع ةلاد ةحتفلاو ةعامجلا
 ١ ترسكو . ةقراف : فلألاو لعاف عقر لحم يف لصتتم ريمض واولا طرشلا
 ٠ . نينكاسلا ءاقتلالا ؟نإ» نون

 ديفي لعفلاب هبشم فرح : َّنِإ .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : هللا ناف ©
 نإ# ةلمجو .. ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؟نإ» مسا :. ةلالجلا ظفل هللا ..ديكوتلا

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش ثاوجو ؛روفغ هللا

 ناث ربخ :: ميحر . ةمسفلاب عوفرم ؛ّنإ# ريخ : ررونغ : ميحر روفغ ©
 . ةمضلاب ةعوفرم' روفغل ةفص هبارسعا زوجيو .نأل

 ني 1 ب و 200 راسو سب عسل ل يا و 20 ةموئ 1 جم
 يف ةدراولا: ؛مهرلتقا» ىلع ةفوطعم : مهولتاق .ةفطاع : راولا : مهولتاقو ©

 , ةعراضم 7 نوئلا فذح ىلع ينبم ضام لعف يهو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 ' ريمض :ءاحل ١ .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا ةسمنخلا لاعفألا نم

 ' . :اروكذلا عمج ةمالع : ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف ملضلا ىلع ينبم لصتم
 : :الا «يك) ىنعمب انه يهو رجو ةياغ فرح :ىتح : ةنتف ةنتف نوكت ال ىتح ©

 ' نأب بوصنم «عقتا ىنعمب مات عراضم لعف : نوكت: .امل لمع ال ةيفان
 : نأ» و ةركن هنأل ةنونملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ةئتف .«ىتحا دعب ةرمضم
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 ٍقلعتف رورجم او رابجأو ىتحب رج لحب يف ردصم ليوأتب «اهدعب امو ةرمضملا

 ٠ مهولتاقب
 لعفلا نأل ةفطاع اهمارغا زوجي الو .ةيفانئكئسا : واولا : هلل نيدلا نوكيو ©

 عراضم لعف :نوكي .هلل نيدلا نوك يفن زوجي الو الب يفنم اهلبق يذلا

 «نوكيا" مسا : نيدلا .رجلا فرح «ىتح# دعب ةرمضم نأب بوصنم صقان

 ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل .رج فرح : ماللا : هلل .ةمضلاب عوفرم

 («نوكيا ربخب قلعتم (هللا رورجملاو راجلاو . هرسكلا : رجلا ةمالعو ماللاب

 رج لح يف رج لحم يف ردصم ليوأتب ءاهدعب امو يك» دعب ة ةرمضملا نأو

 ةرمضملا «نأ) ةلص هلل نوكي ةلمجو .مهولتاقب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب

 . اهل لع ال

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ :اوهسنا نإف : ناودع الف اوهتنا نإف ل

 .؟نإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان :ال .طرشلا باوج:يف ةعقاو :ءافلا :الف

 .ًابوجو فوذحم : اهربخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ال مسإ :ناوذع

 رورجبو راج : نيملاظلا لع .قيقحت وأ رصح ةادأ :الإ : نيملاظلا ' ىلع الإ ©

 ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا زج ةمالعو فوذحملا « ال ١ ريخب قلعتم

 ىلع الإ ناودع الا ةلمجو . درفملا مسالا نيونت نع ضوع : نونلاو .ملاس

 نيملاظلا ىلع يأ :مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «نيملاظلا

 مه

 هلع أودع طعْعَدسعارف طاَصص تلو رباه ١45
 4 نيم اوتو هسوفَصأَو ركع علت

 .ةمضلاب عوفرم ادتبم : رهشلا : مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا «

 قلعتم رورجيو راج : رهشلاب .ةمضلاب هلثم ةعوفرم رهشلل ةفص :مارحلا
 لاتق يأ . ةرسكلاب هلثم رورجم رهشلل ةفص : مارحلا .«رهشلا# أدتبملا ريخب

 . اذهب اذه



 ىلع فوطعم مسا : تامرحلا . ةفطاع : واولا : صاصق تامرحلاو ©
 ْ .' ةمضلاب عوفرم رب : صاصق . ةمضلاب هلثم عوفرم لوألا «رهشلا»

 ' نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا .ةيفانتسلا :ءافلا : مكيلع ىدتعا نمف ©
 ' ينبمأ ضام لعف : ىدتعا .أدتبم لحم يف نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا
 : طرشلا لعف هلأل مزج لح يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتمفلا ىلع
 . قلعتم روزجيو راج : مكيلع . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض :لعانفلاو
 ! ريخ عفر لحم يف : هباوجو طرشلا العفو .: روكذلا عمج ةمالع ميملاو ىدتعاب
 ع 1 . نم أدتبلا

 ' ىلع ئنبم رمأ لعف : اودتعا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءانفلا : هيلع اودتعاف ©
 ” يف لصتمريمض : راولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 | اودتعاب قلعتم رورجتو راج : هيلع . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لح
 ' هانعمو مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج. طرش باوج هبيلع اودتعا ةلمجو
 . ناودعلا ال صاصقلا

 :امأ اود عاب قلعتم رورجيو راج :لثمب : مكيلع ىدتعا ام لثمب ©

 : رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : ئدتعا .ةيردصم

 , ةيردصملا ام ةلص ىدتعا ةلمجو . وه :هريدقت ازاوج رتتسم ريمض :لعانفلاو

 ١ : ميملاو ىددشعاب قلعتم رورجمو راج : مكيلع .. بارعالا نم اهل لح ال
 : ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا ام و عمجلا ةمالع

 هللا  اودتعا بارعا .برعت اوقتا .ةيفانتسا : واولا : اوملعاو هللا اوقتاو ©

 أ :اولمعا .ةفطاع :واولا . ةحتفلاب مظعتلل بوصنم هب لوغفم : ةلالجلا ظفل

 ا . اهبارعا برعتو اوقتا ىلع ةفوطعم

 هنأت مسا: هللا . ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرج ْنا : نيقتملا عم هللا نأ ©
 ٠ عامتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : عم .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 ' هلأل ءايلا:ءرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : نيقتملا .ْنأ ربخب قلعتم
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 امو نأ و . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نوئلاو ملاس ركذنم عمج
 . ةاولمعا» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب

 ب د م وارث م هكر عم )76 4.3
 ه9 نيا عَن أع خوي حلولا | جيب ا الورَمأ لسا ١

 ةميركلا ةيآلا يف 0اوقتا» ىلع ةفوطعم : اوقفنأ .ةفطاع : واولا : اوقفئأو ©

 لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف يهو . ةقباسلا

 . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا

 رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا .اوقفنأب قلعتم رورجمو راج : هللا ليبس ف ©

 . ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل 1

 موزجم عراضم لعف : اوقلت . ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاع : راولا : اوقلت الو ©

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو الب

 . ةقراف : فلألاو . لعاف عقر لحم يف لصتم

 مكسفنا اوقلت الو : ريدقتلا . ديكوتلل ةدئاز ءابلا : ةكلهتلا ىلا مكيدبأب ©

 ًاظفل رورجم : مكيديأف . مكيديأ ةكلهتلا اوضبقت ال : هانعم ليقو . مكيديأب

 : فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم هنأل ًالحم بوصنم دئازلا رجلا فرحب

 ىلا . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 . اوقلتب قلعتم رورجمو راج :ةكلهتلا

 : نا .اوقفنأ بارعا برعت : اونسحأ . ةفطاع : راولا : هللا نإ اونسحأو «© '

 . ةحتفلاب بوصنم نإ مسا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم فرح

 ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بحي : نيدسحملا بحي ©

 . «نا» ربخ عفر لحم يف بحي ةيلعفلا ةلمجلاو . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم

 ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيتسحملا
 . درفملا نيونت نع
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2 
 0 يا رو 075 2و 2 ا 30 0و

 اثاري د نسي وأن ياما جوعا اد
 رايي ليد ِِيِسأَ نيكد هنو 22 , كنف زل 0 تحور ْ ظ 0 دج

 : بسيف ينفي قالي دمه ةترق رب لات اكَسَوأ
- 

 دج ارياف خيو جل 5 ةلي6 تعي لنج ُ 5 | دْبَسَو سوو وي
 ْ 9 باَيِياديدَس هيأ قو هلام ار

 , نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :ومتأ .ةفطاع : ؤارلا : جحلا ومتأو ©

 . لعاف عفر“ لحم يف لصتم ريمض .: واولا ل لالا هضراقم

 . ١ هضورفب اوتثا يا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : جحلا .ةقراف : فلألاو |

 ف . ةرايزلاو يأ .: هبارعا 'برعتو جحلا ىلع واولاب ةفوطعم : هلل هلل ةرمعلاو ©

 . هللا تيبل ىنعمب ةرمعلاو جحلاب قلعتم وأ اونأِب قلعتم .رورجيو راج

 ْ لعق : مترضحأأ . ةمزاج طرش ةادأ : نا. .ةيفانعسا :ءافلا : مترصحأ نإف ©
 ! يف كرحتملا 'عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهنجملل ينبم ضام

 | لم يف لا لع ينبع لصتس يحسم ١ هامل . طرشلا لعف هنأل مج لحم
 ْ ' .٠ عمجلا ةمالع : ميملاو . لعاف بئان عفر

 يف ةعقاو : ءءافلا . رسيتسا ام مكيلعف يأ : يدهلا نم رسيتسا امف ©
 ٠ عمج ةمالع ميملاو مذقم .ربخب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . طرشلا باوج

 ' ًأدشبم .عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : ام . روكذلا

 ًازاوج رتتبمم ريمض : هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام.لعف : رسيتسا .رخؤم
 نم ال لحم:ال لوصوملا ةلص ؛رسيتسا» : ةلمجو . وه :هريدقت

 ! يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةرسيتبسا ام مكيلعفف» ةلمجو .بارعإلا
 ١ فوذحم لعفل هب الوعفم بصن لحم يف «ام» بارعإ زوجيو . نع لع

 ا مزج لحم يف ةردقملا «اودهاف# ةلمج نوكت ةلاحلا هذه يفو اودهاف :هريدقت

 ؛ لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : يده ا نم .طرشلا باوج
 ش . نابرقلا نم هنوك ةلاح يأ ينايب رج فرح : نمو «ام»
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 عراضم لعف : اوقلحت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : اوقلحت الو ©

 :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح : همزجج ةمالعو الب موزجم

 . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكسؤر ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 عراضم لعف : غلبي . رجو ةياغ فرح :ىتح : يدهلا غلبي ىتح «©

 غلبي» ةلمجو هرخآ يف ةحتفلا : هبصن ةمالعو «ىتح» دعب ةرمضم نأب بوصنم

 ةمضلاب عوفرم لعاف : يدهلا . اه لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «ىدهملا

 عضوملا لحملاو معتلا نم مرحلا ىلإ يدهب ام : ٌيدهلاو . هرخا يف ةرهاظلا

 . ةيذهلا : هدرفمو هيف رحني' يذلا

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاحلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةّلحم ©

 رج لحم يف ردصم ليوأتب ةاهدعب امو ةرمضملا نأ» و . ةفاضالاب رج لح

 . اوقلحتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم .ةيفانكتسا: ءافلا : ناك نمف ©

 هنأل مزج لح يف حتفلا ىلع ينبم صقان يضام لعف : ناك . أدتبم عفر لحم

 8؟نم# ىلع دوعي وه : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض :اهمساو . طرشلا لعف

 . «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف : هباوجو طرشلا العفو

 ةلوصوملا «نم١ نم ةفوذحم لاحب قلع تةمرورجو راج :مكنم : اضيرم مكنم ©

 . نونملا حتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاضيرم .روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 فوطعم رورجيو راج : هب . فطع فرح : وأ: هسأر نم ىذأ هب وأ ©

 ةلمجلا هبشو ضرم هب ناك نمف :ريدقتب مالكلا قايس نم موهفملا اهب» ىلع
 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ىذأ . مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج 4هب»

 نم ةفوذحم ةفص قلعتم رورجمو راج : هسأر نم رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاهلاو ىندأ

 .ةيدف هيلعف : ريدقتلاو . طرشلا باوجل ةطبار : ءانلا : مايص نم ةيدفف ©
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 :مايص نم ٠ مزج لحم يف ءافلاب ١ نرتقم مزاج طرش باوج هةيدف هيلمف» ةلجو

 : . ةيدف نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج

 لع ريخدلل أو فعلا يقرحب ةناتوطعم ناتسلكلا: كسن وأ ةقدص وأ©

 : .ةحيبذ ىنعمب «كسن» و . اهبارعا نابرعتو «ةيدف)

 1 5 يأ اورصحت ملافإ يأ : متنمأ اذإ .ةيفانطسا : ءافلا : متنمأ اذإف ©

 | يتيم «نيح# ىنعسب اناس 0 يع ٠ لالا ةياكحل : : انه اذاو . راصحإلا

 لحب يف «متمأا ؛ ةلجو روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . لعاف عفر لحم يف مضلا

 : : فرط دعب يعرقل ةفاضالاب رع

 ينبم ضام لعف : عتمت . اهبارعا قبس : نم .ةيفانثتسا ': ٠١ عتمت نمف ©

 ًازاوبج رتتسسم ريمض لعافلاو ل ل ودب لح يف كلا لس
 . (نمالا أدتبملا ربخ عفر لحم يف : باوجلاو طرشلا العفو . وه :هريدقت

 نارورجمو ناراسج : يدهلا نم م رسيتساأ امف جحلا ىلا ةرمعلاب ل

 يل فرح : ل  ايلرعا نيس : نم .ةيناتتاسا : ءانلا ؛ دجيي مل نمف ©

 . نوكسلا : همزبج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : دخي : بلقو مزجو

 | مل : هريدقت.فوذحم لوعفملاو . وه :.هريدقت ًاناوج رتتسُم ريمبض : لعافلاو
 : . يدها دجي

 ٠ فاضم : ةثالث . ةيدفف : بارعا برعت : مايصف : مايأ ةثالث مايصف ©
 : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :.مايأ ١ ةرسكلاب رورجم هيلا

 | . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مايص هنيلع١ ةلمجو . ةرسكلا

 . :ةعبسو '. هلعفب وأ «مايص) ردصملاب قلعتم رورجبو راج : ةعيسو جحلا قو

 0 . اهبارعا برعتو ؛ةثالث” ىلع واولاب ةفوطعم
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 ىلع ينبم «نيح١» ىنعمب نامز فرظ يهو لاحلا ةياكحل :اذإ : متعجر اذإ ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 رج لحم يف «متعجر» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . لعاف عفر لحم
 . ةفاضإلاب

 .ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ين : ةلماك ةرشع كلت ©

 عوفرم «كلت» أدتبملا ربخ : ةرشع . باطخلل : فاكلاو دعبلل : ماللا

 . ديكوتلا ديفت ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةرشعل ةفص : ةلماك .ةمضلاب

 . دعبلل . ماللا . أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا اذ : كلذ ©

 .هنع نيديعب هلهأ ناك نمل مئاق مكحلا كلذ :ىنعمب .باطخلل :فاكلاو

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح : ماللا : نمل ©

 . «كلذ» أدتبملا ربخي قلعتم : رورجملاو راجاو . ماللاب :

 : نوكي : اهلصأو : نكي . مزجو بلقو يفن ةادأ : / : هلهأ نكي مل ©

 واولا تفذحو نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم صوقنم عراضم .لعف 1

 لحم يف لصتم ريمض : ءاهملاو ةمضلاب عوفرم «نكي» مسا : هلهأ .ًافيفخت
 . ةفاضالاب رج

 هنأل ءايلاب بوصنم «نكي» ربخ : يرضاح : مارحلا دجسملا يرضاح ©

 رورجم هيلا فاضم : دجسملا . ةفاضالل هنون تفذحو ماس ركذم عمج

 رورجي دجسملل ةفص : مارحلا . هلوعفم ىلا ردصملا ةفاضا نم وهو ةرسكلاب

 . ةرسكلاب هلثم

 ةيآلا لهتسم يف «اومتأ» بارعا برعت : اوقتا .ةيفانئتتسا : واولا : هللا اوقتاو ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةميركلا

 برعتو «اوقتا» ىلع ةفوطعم : اوملعا .ةفطاع : واولا : هللا نأ اوملعاو ©

 «(ْنَأ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نأ . اهبارعا

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
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 هيلا فاضم.:: باقعلا . ةمضلاب عوفرم هّنأ) ربخ : ديدش : باقعلا ديدش ©
 دسم: تدّس 6؟باقعغلا ديدش هللا نإ) ةلمجو . ةرسكلا : هرج ةمالعو رورجم

 . «اوملعا» لعفلا يلوعفم

 امنا لاف لانج ونش ل كراك روف سَ كزدرتأاؤك ١ ه0 00 2 200010 9 1 را يو 2 او

 © لزألا ٍلْوَيِووتَص دو يولد ارا ريح نإ أو دوزتو هه هل تح 2 "18 71 1 00

 : وأ جحلا نامز يأ ةمضلاب عوفرم أدتبم : جحلا : تامولعم رهشأ جحلا ©
 ' :كامولعم + ةمضلاب عوفرم !جحلا» أدتبملا ربخ : رهشأ ١ جحلا تقو ىنعمب

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رهشأل ةفص

 0 ءافلا , ىدهلا ديلقتب وأ ةيبلتلاب هسفن همزلأ نمف يأ : ضرف .نمف ©

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا .: نم .٠ .ةيفانثتسا

 : لعافلاو طرشلا لعف هلأل مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ضرف
 | يف هباوجو طرشلا العفو 6؟نم» ىلع دوغي وه : هريدقت ًااوج رتتسم ريمض

 ْ . | «نم» ربخت عفر لحم

 ' ينبم لصتم ريمض : ْنِهو . ضرفب قلعتم رورجمو راج :ين : جحلا نهيف ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : جحلا . يفب رج لحم يف حتفلا ىلع

 ' ةيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : فوسف الو ثفر الف ©
 ' بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ال١ مسا : ثفر .«ْنا» لمع لمعت سنجلل
 ا . اهبارعا برعتو «ثفر ال١ ىلع ةفوطعم : قوسف الو : شحف الف يأ

 :جبحلا يف .«قوسف الو» بارعإ برعت : لادج الو : جحلا يف لادج الو ©

 ١ امو ثفراالو» ةلمجو . ًابوجو فوذحملا «الا ريخشب قلعتم رورجتو راج

 .«اولعفت» ..نمب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش بارج ؛اهدعب

 .نوئلا فذح : همزج ةمالعو اب موزجم عراضم لعن :ريخ نم اولعفتامو ©
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 راج :ربخ نم .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . ينايب رج فرح 4«نما» و 4ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم :رورجمو

 :همزج ةمالعو طرشلا باوج هّنأل موزجم عراضم لعف : هملعي : هللا هملعي ©
 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاحلا . نوكسلا 1

 «هللا هملعي» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم

 . بارعالا نم امل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اودوزت .ةيفانثتسا : واولا : اودوزفو ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم
 . هقراف فلألاو

 هبشم فرح: َّنإ .ليلعتلل .ةيفانثئتسا ءافلا : ىوقتلا دازلا ريخ ّناف ©
 هيلا فاضم :دازلا .ةحتفلاب بوصنم «نا» مسإ ريخ .ديكوتلا ديفي لعفلاب 1

 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم نإ) ربخ :ىوقتلا . ةرسكلانب رورجم
 . رذعتلل

 . اهبارعا برعتو هاودوزت» ىلع ةفوطعم : اوقتا . ةفطاع : واولا : نوقتاو ©
 ىئبم لصتم ريمض :طخلا يف ًاراصتخا ةفوذحملا ءايلاو . ةياقولا نون : نونلا
 ١ . اهيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 ءايلاب بوصتم فاضم ىدانم مسا : ىلوأ . ءادن ةادأ : اي: بابلألا ىلوأ اي ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بابلألا . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل
 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 ورك تكرر دز محب املا رتل ١4
 42 َنااَض اول تقنئمسْكَوِإَو زك دهان ووو ارا
 : مكيلع حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لحف : سيل : حاذج مكيلع سيل «

 روكذلا عمج ةمالع :ميملاو .مدقملا واولا «سيل» ربخب قلعتم رورجمو راج
 «مثإ) ىنعمب ةمضلاب عوفرم رخؤم «سيل» مسا ': حانج
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 ١ عراضم لعف : اوغتبت . بصنو يردصم فرح : نأ : ًالضف اوغتبت نأ ©
 ' :وازلا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح :هبيصن ةمالعو نأب بوصنم

 أ اهالت امو:«ةيردصملا نأو# . ةقراف : فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم“ ريم
 ؛ راجلاو . مكئاغتبا يف : ريدقتلا . ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالضف' .. حانجب قلعتم رورخملاو

 فاكلاو «الضف» نم ةقوذحم ةفصب وأ اوغتبتب قلعتم رورجبو راج : مكير نم ©
 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ؛ ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ .ةيفانعسا:: ءافلا : تافرع نم متضفأ اذإف ©

 يأ ١ ممفنأ .هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم نركسلا
 ؛ :ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبه ضام لعف : متلزن
 ٍْ وكلا مج الع لاب لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 نم .ةيفرظلا «اذا» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم :يف ؟متضقأ» ةلمجو

 . متضفأب قلعتم رورجمو راج :تافرع

 ىلع |ىنبم رمأ لعف : اوركذا . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هللا اوركذاف ©
 ' يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم .هعراشم نأل نوئلا فذح
 : ال مزاج ريغ طرش باوج «اوركذا» ةلمجو . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم

 ميظغتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا .بارعالا نم اهل لم

 : . ةحتفلاب

 - وهو ةحتفلاب بوصنم اوركذاب قلعتم ناكم فرظ : مارحلا رعشملا د دنع ©

 : رعشملل تعن : مارحلا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رعشللا .

 0 : كلا در

 بزغتو «هللا اوركذا» ىلع ةقوطعم : هوركذا . ةفطاع : واولا : هوركذاو ©

 . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض : ءاهلا . اهيارعا
 . . ةيردصم : ام . مكاده ْنأ لجأل يأ ليلعتلا ىتعمب:فاكلا : مكاده امك ©

 : لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكادع
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 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض
 ةلص «مكاده» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . هب لوعفم بصنت لحم يف

 . اه لحم ال ةيردصملا «اما

 ينبم ضام لعف :متنك .ةيلصو : ْنِإ .ةيلاح :راولا : هلبق نم متنك ْنِإو ©

 .روكذلا عمج ةمالع :ميملا . ؟ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو «متنكا ريخب قلعتم رورجمو راج : هلبق نم

 ىنعمب (مسا «ايك» يف فاكلا نوكت نأ زوجيو . هيلا فاضم رج لحم يف رسكلا

 .هل ةفص وأ فوذحم قلطم لوعفم بئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ًاينبم «لثم»

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو امو .. لثم ًاركذ هوركذاف ريدقتب

 . مكتياده لثم : ريدقتلا . ةفاضالاب

 رخب ولعتم رورجمو راج : نيلاضلا نم 8 ديهيكوتلل ماللا : نيلاضلا نمل ©

 نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو 4ناك# :

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 هرز ف رس عمي يد 2 حس 2و ور .1رو
 ١08 محن دونغ همأ نإ هللا اورفختْسأَو ل اكلإَص اكْيحْناسْفَأم 48

 © «اوركذا» ىلع ةفوطعم : اوضيفأ .فطع فرح مث : ثيح نم اوضيفأ مث

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا :ثيح ,رج فرح :نم . اهبارعا برعتو
 اوضيفأب قلعتم رورجملاو راجلاو .. نمي .

 © لعاف : سانلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ضافأ : سانلا ضافأ

  1ةفاضالاب رج لحم يف «سانلا ضافأ» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم .

 © اوركذا» بارعا برعت : هللا اورفغتسا .ةفطاع : واولا : هللا اورفغتساو

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «هللا .

 © مسالا بصني ديكوتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نإ : ميحر روفغ هللا ّْنإ
 ةلالجلا ظفل هللا .ليلعتلل انه وهو هربخ ىمسيو ناثلا عفريو همسإ ىمسيو :

 تآكل



 | ةمضلاب عوفرم «نإ» ريخ : روفغ . ةحشتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ) مسا
 ' روففغل ةفص : هبارعا زوجيو...نإل ٍناث ربخ : ميحنر . هرخآ ىلع .ةنونملا

 ٍْ .٠ ١ هلثم ًاعوفرم

 0 00 0_ ه مو زوج د ا
 نش اد دَعَا ابا ءدفو زك مكي تيد ٠"

 ْ *© ٍقلَعْروَكل اق ةلَمَواَيلافاَياَءاَحَيَي لوم يمال
 1 ىلعم نمضتم نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ .ةيفانكسا :ءافلا : اذإف ©

 : هباوجب بوصنم هطرشل يضفاح "0

 .كرحتملا عفرلا ريمصب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متيضق «
 |. عم ةمالع : ميملاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم,لصتم ريمض :ءانللا

 00 . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف !متيضق» ةلمجو روكذلا

 ىلع نيم لصتم ريمسف : فاكلا ٠ ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : مككسانم ©

 ْ .عمجلا ةمالع : ميملاو . هيلا فاضم رج لحم يف مضلا

 . ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذا .: طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا :هللا اوركذاف ©

 ! يف لصتم ريمض :.واولا ٠ ةسمخلا لاعقألا نم هبعرانغم نأل نونلا فذح

 ' بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل“ هللا . ةقراف : فلألاو : لعافلا عفر لح

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج هللا اوركذا» ةلمجو ةحتفلاب ميظعتلل

 . هرج ةيالعو نعب رورج مسا : مكركت ٠ هيشتو رج فرح فاكلا : مكركذك ©

 : هللا اوركذاف : .ريدقتلا ةقوذحم قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو رامملاو نوكذلا

 | لحم يف نوكتو «لثم» ىنعمب سا فاكلا نوكت وأ . مكءابآ مكركذك ًاركذ

 1 . مكءابآ مكركذ لثم لثم ًاركذ هللا اوركذا يأ ردقم فوذحم فوصوملا ةفص بصن

 , ريمض :افاكلا . ةحتفلاب بوصنم «مكركذا ردصملل هب لوعفم : مكءابآ ©

 ا . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
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 ؛مكركذ» يف ريمضلا ىلع فوطعم :دشأ .فطع فرح : وأ: ًاركذ دشأ وأ ©
 هنأل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو هلثم رورجم

 ةفوطعم «دشأ» نوكت نأ زوجيو دشأك ىنعمب لعفا ةغفيص ىلع ليضفت مسا
 ةنونملا ةحتفلاب بوصنم زيبمت : اركذ . هللا ركذ اورثكا : ريدقتب «مكءابا» ىلع

 . ةركن هلأل

 رورجيو راج : سانلا نم .ةيفانككسا : ءافلا : لوقب نم سائلا نمف ©

 أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . مدقم ربخب قلعتم
 ًازاوج رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي . رخؤم
 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «لوقي» ةلمجو . وه : هريدقت

 . ةحتملا : هبصن ةمالعو «ايف ةفوذحم ءادن ةادأب بوصنم فاضم ىدانم : اًِهر ©
 . ةفاضالاب رج لحع يف لصتم ريمض 4ان١ و

 فرح هرخآ فذح ىلع ينبم بلط ةغيصب عرضتو ءاعد لعف : ايندلا يف انتآ ©
 لصتم ريمض هان» و . تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو . ةلعلا

 رج ةمالعو انتآب قلعتم رورجيو راج : ايندلا يف .هب لوعفم بصن لح يف
 بصن لحم يف ةائتآ انبر» ةلمجو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا : مسالا

 لدي هدعب ام نأل ًاراصتخا يناثلا لوعفمللا فذحو  لوقلا لوقم : هب لوعفم

 .هيلع

 .اه لمع ال ةيفان : ام .ةيفانثتسا : واولا : قالخ نم ةرخآلا يف هلامو ©
 لاحب قلعتم رورجمو راج : ةرخآلا يف . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج :هل ْ

 أدتبم : قالخ . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح : نم . قالخ نم ةمدقم

 . الحم عوفرم دئازلا رجلا فرحي ًاظفل رورجم رخؤم

 ١ ٠١ ٍراآبادءاقو مسحة صايل ياو لوين لمنمَو 8
 نما ىلع ةفوطعم : لوقي نم مهنم . ةفطاع : وارلا : لوقي نم مهثمو ©

 . اهلثم برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «لوقي نم سانلا

 كح نيس



 ' ايندلا يف انتآ انبر : ةنسح ةرخآلا فو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر ©
 ' ٍناث هب لوعفم : ةنسح . ةقباسلا ةميركلا ةبآلا يف اهبارعا قبس : ةنسح
 ؛ ايندلا يفا ىلع ةفرطعم :ةنسح. ةرخآلا يف .ةفطاع :واولا :.ةحتفلاب بوصنم
 : ش . اهلثم برعتو (ةنسح

 ! «ةئشح انتآ» ىلع ةفرطعم : باذع انق . ةفطاع : واولا : راثلا باذع انقو ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :راثلا . اهبارعا برعتو

5 
 « لد سة أوسكةيقرك لا ١

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : امم بيصن مهل كئلوأ © .

 ' :ميملاو . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : مهل . باطخلل :فاكلاو .أدتبم

 , «بيصن مهلا ةلمجو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : بيصن .روكذلا عمج ةمالع

 : امن .ٍفبيصنب قلعتم «امما رورجملاو راجلاو «كئلوأ» أدّثبملا رخ عفر لحم يف
 ٠ نمب رج لحم يف لوصوملا مسا «اما و رجلا فرح «نم» نم ةفلؤم

 ريمض .: ؤاولا . ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ْضام لعف : اويسك ©
 ' ال لوصوملا ةلص «اوبسكا ةلمجو ةقراف :فلألاو . لعاف: عفر ل يف لصتم

 . هب لوعفم هّنأل لحملا بوضنم فوذحم ريمض لؤصوملا ىلا دئانعلاو ان لحم

 . وبسك ام : ريدقتلا

 عوفرم أدثبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفاننسا : واولا : باسحلا عيرس هللاو ©
 فاضم : تاسحلا '. ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ربخ : عيرلس .ةمضلاب ميظعتلل
 0 . ةرسكلا : هرج ةمالعو رورحب هيلا

 م2 "000 ع 0100 ماسر ورث. سم للا 2 سد 2و

 مْ لَكأصَوه حالم الق ناموليف لج نش نودع ف هااوركصألاو + 86

 *+ رك ل رسخاَولعآَوهسأأَسأَو
 : نأل نونلإ فذح ىلع ينبم .رمأ لعف : اوركذا ةفطانع : واولا : اوركذاو ©
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 ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا: تادودعم مايأ ِق هللا ©

 . ةيفرظ (يف» نأل ةلمح هبش وأ اوركذاب قلعتم رورحيو راج :مايأ يف . ةحتفلاب

 : هللا ركذل تادودعم يأ ة ةرسكلاب اهلثم ةرورحجب 00 : تادودعم

 يف ةركلا لع ينبم عاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا :ءافل ١١ لجعت نمف ©

 وه : هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعاشلاو طرشلا

 ىنثم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو لجعتب قلعتم رورجمو راج : نيموي نه

 ٠ بصن لح يف حتفلا درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو

 لمعت سنجلل هيفان ةادأ : ال . طرشلا باوجل .ةطبار ءافلا :هيلع مثأ الف ©

 قلعتم رورجمو راج : هيلع .بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم مسإ : مثاز «ْنإ١

 نرتقم مزاج طرش باوج «هيلع مثا الف# ةلمجو ابوجو فوذحملا «ال» ربخب

 أدتبملا ربخ عفر لح يف : هباوجو طرشلا لعف اتلمجو . مزج لمم.يف ءاغلاب
 . ؟نم»

 «نم» ىلع ةفوطعم :مئا الف رخأت نم .ةفطاع :راولا : مثإ الف رخآت نمو ©

 هدعب ام هرسفي فوذحم سنجل ةيفانلا ال ربخو اهبارعأ برعتو مئا الف لجعت

 تلمش ةرفغملا نأل . ىقتا نمل ةرفغملاف ىنعمب «ىقتا نملا .رورجملاو راجلا يأ

 . هل مثإ ال نم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .رج فرح : ماللا : ىقتا نمل ©

 ضام لعف : ىقتا . فوذحملا «ال» ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمي رج

 ازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 8 لوصوملا ةلص (ىقتا» ةلمحو وه :ةريدقت

 "هللا اوركذا» ىلع ةفوطعم :هللا اوقتا .ةفطاع :واولا : اوملعا هللا اوقتو ©

 برعتو «اوقتاال لع ةقوطعم «اوملعا»و ةفطاع : واولا .ابارعإ برعتو

 . «اوركذا» بارعإ
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 :. ديكرتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نأ : نورشحت هيلإ مكنأ ©
 عج ةمالم ميلا ذأ" عسا بصت لع ف مشلا لع ينم لصتم يمض
 | عياضم لمف : نورشحت . نورشحتب قلعتم رورجمو راج : هيلا . روكذلا
 :؛ : قاولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عوفرنم لوهجبملل ينبم
 ! ريح عفرأ لح يف «نورشحتا ةلجو ٠ ٍلعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريم
 '. هاوملعا» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب ؟اهالت امو مكنأ» و ؟نأ)

 و5 لمَ 2 هيو ايدل وريف روك كيل نق نيالاَسسَو : 7١ 4 27
 : 2 ماَصْخخأ

 ' راج : سانلا نم . فطع فرح : واولا : كيجعن نم سانلا نمو ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .مدقم :ريخب قلعتم رورجتو
 ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كيجْي رخؤم أدتبم عفر

 ؛هلوق كبجعي» ةلمجو مدقم هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

 . بارعالا نم امل'لحم ال لوصوملا ةلص

 ريمض : ماحلاو .ةمضلاب عوفرم لعاف : لوق : ايندلا ةايحلا يف هلوق ©
 قلعتم زورجمو راج : ةايحلا يف .' ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 ةردلقملا ةرسكلا : اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل ةفص : ايندلا .هلوقب

 ! . رذعتلل فلألا ىلع

 لعف يهو «بجعيا 'ىلع ةفرطعم : دهشي .ةفطاع : راولا ؛ هللا دهشيو ©
 طظفل هللا . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 .. ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : .ةلالجلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصؤم مسا : ام. رج فرح :ّلع : هبلق يف ام ىلع ©
 :ءاحلاو .رورجمو راج .:هبلق يف .دهشيب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم
 قلعتم رورجملاو راجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 : ش نئاك وه ام : اهريدقت ةفوذحملا ةلصلا ةلمجب
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 حلا لع ينبم لصفنم عقر ريعض ره ةفطاع : داولا : ماصخلا دلأ وهو ©

 ش : ةرسكلا : رج مالح هذا الاب بر

 وب يمك

 تحال هسا لهل 0 راف ضولاوْئَسزَو اَدِإَو ”١م

 © تيا

 ةادأ ٠ نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ .ةيفانثكسا : واولا : ىوت اذإو ©

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىلرت .ةمزاج ريغ طرش

 رج لحم يف «ىلوت" ةلمجو . وه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض هلعافو رذعتلل

 . ةفاضالاب

 باوج «لعسا ةلمجو «ىلوت" بارعإ برعت : ىلعس : ضرألا يف ىكعس «©

 فس رج فر يا مل ملا اه 1

 عراضم لعف : دسفي .رج فرح يهو ليلعتلا مال : : اهيف دسفيل ©

 هريدقتو ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ماللا دلي ةرمشم نأب بوصنم

 راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمم ا «ْنأ» و : وه

 0 ا :

 «دسفيا ىلع ةفوطعم : كلهي .ةفطاع : واولا : لسنلاو ثرحلا كلهبو ©

 .ةفطاع :واولا .ةحتفلاب بوصنم هب 0 :ثرحملا اهبارعإ برعتو

 . ةحتفلاب هلثم بوصنم «ثرحلا» ىلع فوطعم :لسنلا

 عوفرم أدتبم': ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانحعسا : واولا : داسفلا بحي ال كلاو ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بحي .اهل لمع ال ةيفان : ال ةمضلاب

 عفر لحم يف «بحي ال هللا» ةلمجو وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض :لعافلاو
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :داسفلا .أدتبملا ربخ
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 الاب ةَّرِعل ا اقادأ ليِقاذِلَ 8و 76 ناسا
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 : ةنيركلا ةيآلا يف ءاذإ» ىلع ةفوطعم : اذا .ةفطاع : واولا : هل ليق اذإو ©
 ليحمل يب محملا لع يس نيام لعق + لبق ءابارعإ برعتو ةقياسلا
 اهغوقول هيلا فاضم رج لحم يف ؛هل ليق» ةلمجو ليقب قلعتم رورجمو راج :هل
 0 ش . كرظ دعب

 :'لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : قتا : هللا قتا ©

 ' بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض
 . لعفلل لعاف بئان عفر لحم يف ؛هللا قتا» لوقلا لوقم ةلمجو ةحتفلاب ميظعتلل
 . !ليق»

 اثلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هتذحأ : مثإلاب ةزعلا هتذخأ ©
 بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : اهل لج ال ةنكاسلا ثينأتلا
 ' باوج «ةزعلا هتذخأ» ةلمجو . ةحتفلاب عوفرم لعاف :'ةرعلا .هب لوعفم

 |! قلعتم زورجمو راج :مثالاب .بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش
 . هتذخأب

 : ءاملاو.ةمضلاب عوفرم أدتبم : هبسح . ةيفائئتسا : : متهج هبسحف ©

 عيفرم ربخ : منهج ٠ اطالب زج لح يف مهلا لع ينم لصحم ريسض
 ا . ثينأتلاو .ةفرعملل فرصلا نم جونمم هنأل نوني لو ةمضلاب

 لعف : سكب . ديكوتلل ةيئادتبا : ماللا .ةيفانغتسا : ؤاولا : داهملا سّئيلو ©

 ةمضلاب:عوفرم لعاف : داهملا . مذلا ءاشنال حتفلا ىلع ينبم دماج نضام

 . هب 'رعشي ام هيلع مدقت هنأل مذلاب صوصخملا فذحو
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 نر اين ورع ريا تاسع هلع انيبأ هسفئى شكوي ؟ها/

 ربخب قلعتم رورخيو راج : سانلا نم . ةفطاع : واولا : نم سائلا نمو ©

 رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . . مدقم

 عراضم لعف : داهجلا يف اهذبيو هسفن عيسي يأ : يرشي ؛ هسفن يرشي ©

 :هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو . . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوضرم

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هسفن . لوصوملا ةلص «يرشي# ةلمجو وه

 . هيلا فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو

 .ةحتفلاب بوصنم ؛هلجأل» هل لوعفم :ءاغتبا : هللا ةاضرم ءاغتبا ©

 : ةلالجلا ظفل هللا .ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا :ةاضربم

 . ةرسكلا : رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانتسا : واولا : لابعلاب فوعر لاو ©

 هرخآ يف ةرهاظلا ةنونملا ةمضلاب عيفرم ربخ : فوءر . ةمفلاب ميظعنلل

 . فوعرب قلعتم رورحمو راج : دابعلاب

 لو همك لبا فالذي 708
 © نفرح طبل 0 5

 مضلا ىلع ينبم ىدانم مسا : يأ . ءادن ةادأ : اي: اوذمأ نيذلا اهبأ اي ©

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةدئاز هيبنتلل : اه . بصن لحم يف

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ . «يأ» نم لدب

 «اونمآ» ةلمجو . ةقراف : فلألاو . . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولإ

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولخدا : ةفاك ملسلا يف اولخدا ©

 ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم
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 نم لاح :ًةفاك .اولخداب قلعتم رورجمو راج : ملسلا يف .ةقراف : فئألاو
 0 . ةحتفلاب بوضنم ةاولخدا# ريمض

 . عياشم لعق : ارعبتت .ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانئتسا : واولا : اوعيتت الو ©
 : : ؤاولا .ةسمخلا 7 لامقألا م هنأ نونلا فذح :همزج ةمالعو الب موزجم
 . ةقراف : فلألاو . لعاف عفز لح يف لصتم ريمض

 ا نم: ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاوطخ : ناطيشلا تاوطخ ©

 ورم بلا فاضم١ :ناطيشلا .ملاسلا ثنؤملا عمنجب قحلم هنأل ةحتفلا

 ' :ءاهاو بصنو ديكوت فرح لعفلاب هبشم فرح :هلا : نيِيُم ودع مكل هنإ ©
 | رورجو راج : .مكل .نإ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريم
 ا .ةمضلاب عوفرم "ذا اربخ : ودع .روكذلا عمج ةمالع : 'ميلاو ودعب قلعتم

 : . ةمضلاب هلثم ةعوفزم ودعل ةفص : نيبم

 . © يعبر ةانأزلا كيلا اقداا 7” 0 7 م 9 مري

 هي لا رسب اصل ةركسلا لع ينبح
 ْ . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع

 0 ام .متللزب قلعتم رورجمو راج : تانيبلا مكتءاج ام دعب نم ©
 1 بينأتلا ءات : ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكتءاج .ةيردصم
 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض . فاكلا . . ةنكاسلا
 ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : تانئيبلا .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . مدقم
 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «ام» و «ام» ةلص «تانيبلا مكتءاج»
 1 :٠ . ةفاضإلاب لحم

 أ لعق  ارملسا يابا ةيلطلا طرشلا ةلمهتب ةنزغم : ءاشثلا : اوهلعاق ©
 ريمض ::قاولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراسضضم انأل نونلا فذح ىلع ينبم

 دالك



 طرش باوج اوملعا» ةلمجو.ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لع يف لصتم

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج

 هللا . بصنو ديكوت فرح لعفلاب هبشم فرح : نأ : مديكح زيزع هللا نأ«

 عوفرم «ْنأ» ربخ : زيزع .ةرهاظلا ةحتفلاب ميظعتلل «نأ» مسا : ةلالجلا ظفل

 زيزعل ةفص هبارعا زوجيو ةمفلاب عوفرم ّنأل ٍناث ربخ :ميكح .ةمضلاب

 لعفلا لوعفم دسم دس ردصم ليوأتب «اهدعب امو نأ» و هلثم ةعوفرم

 . هتمكحو هللا ةزع اوملعا : ريدقتب «اوملعا»

 3 5 ل وم و ك

 دوو اوضو كلو ماقلإَرَت 1 امهشاين 0 إنو طيزك ا» ٠ ١

 عوفرم عراضم لعف :نورظني .ةيفاثلا ءامد ىنعسب له : الإ نورظنتي له ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هّنأل نوئلا توبشب

 د .لعاف

 عراضم لعف : مهيتأي ٠ .بصنو يردصم فرح : ١١ هللا مهبتأب نأ ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا :ةحتفلا هبصن ةماللعو أي باصتم

 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو هب لوعفم بصن لح

 لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا نأاو ةمضلاب عوفرم

 . ؟نورظني' لعفلل هب

 يأ للظبو . مهيتأيب قلعتم رورجمو راج : ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف ©
 : واولا للظلا ةفصب قلعتم رورجمو راج : باحسلا نم يأ مامغلا نم عطقب

 نأ ا ريدقتب «مهيتأي» ىلع فوطعم ردقم لعفل لعاف : ةكئالملا ةفطاع

 . ةكئالملا مهيتأت

 ينبم لوهجملل ينبم ٍضام لعف : يضق .ةيفانتسا : واولا : رمألا يضقو ©

 ا

 ظفل هلل : عجب قلتم رورخو راج :هللا ىلإ .ةيمانحسا : واولا : هللا ىلاو ©

 ب1



 .ةنضلاب قرم لوهجمللا يثبم عياضم لعق عجارت : : رومألا عجرت ©
 . ةمضلاب عفرم لعاف بئاث :رومألا

 نوادي هه هَمْضي لدبي مو وكب ياء نش 6 أَو 3 ليس يل ١١ م لس 6 ١ 2س ور مان رسول ا رع 8

 3 بتناك ةهمو رس عمه
 يذم عج هلل الب بوصنم هب لوم يب ٠ .تنأ : ”ريدقت ًابوجو تتسم

 نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : ليئارسا . ةفاضالل نونلا تفذحو ملاس

 . ةمجعلل فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا

 ب لوعفم بصت ل يف نركسلا لع يني ماهفتسا مسا :ك : مهاذيتآ مك ©
 ئنبم ضام لعف : مهانيتآ ٠ ةيربخ نوكت نأ زوجيو ريرقتلا ديفي مدقم ِناث

 عاف عفو ل يف نوكسلا لع ينبم لصتم يمض هانا و نوكسلا لع

 :, ميملاو لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : :ءاطاو

 ٠ '. روكذلا عمج ةمالع

 ٍتْوصنم نمب ًاظفل رورجم مسا :ةيآ .دئاز رج فرح !: نم : ةئيب ةيآ نم ©
 . اهبارعا برعت ةيآل ةفص :ةئيب .ةيماهفتسألا مك زييهت هنأ ىلع ًالحم

 يف نوكبسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم ٠ .ةيفانئتسإ : واولا : لدمب نمو ©

 ةمالعو طرشلا لعف هنأل نمب موزجم عراضم لعف : لدنبي . أدتبم عفر لح
 . وه : هريدقت . ًازاوج رتتسم ريمض : لعاقلاو نوكسلا :.همزج

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هللا ةمعش ©
 أادنتبلا ريخ عفر لحم يف هباوجج عم طرشلا لعفو.. ةرسكلاب ميظعشملا رورج
 . نما

1 

 .ةيردصم :ام . لدي قلعتم رورجو راج :دعب نم : هتءاج ام دعب نم ©
 امل لحم .ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو .. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هتءاج

 لالا



 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . يه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو '

 يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا اما و . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
 . اهئيحم دعب نم ريدقتلا ةفاضالاب رج لحم

 ديكوت فرح لعفلاب هبشم فرح : َّنإ .طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : هللا نإف © :
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا .بصنو

 رورجم هيلا فاضم : باقعلا .ةمضلاب عوفرم «ْنإ) ربخ : باقعلا ديدش ©
 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «باقعلا ديدش هللا نا» ةلمجو ةرسكلاب

 . مرج لحم

 ود ل َّ م 51

 اود امن ًأرماءنبلو م هك

 © فاَسصْرَيِ سيو رصأَو مايو
 س7

 .لوهجملل ينبم . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيز : اورفك نيذلل نيز ©

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذللو .نيزب قلعتم رورجمو راج :نيذلل

 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اورفك . ماللاب رج لحم

 «اورفك» ةلمحو . ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص

 ةايحلل ةفص : ايندلا .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةايحلا : ايندلا ةايحلا ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نورخسي .ةيفانككسا : واولا : نورخسيو ©

 . لعاف عفر لحم يف ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هّنأل نونلا ْ

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .ةيفانئتسا : واولا . ؛اورفك نيذللا

 . أدتبم عفر لحم يف

 دال



 .هلاضتال فلألا لع ردقملا مضلا لع ينيم ينام لعف : اوقت :٠ مهقوف اوقتا ©

 ةلمجو .ةقراف : :فألاو لعاف عفو لع ف لصتتس مسخ ا ولا .ةعامجلا واوب

 فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : مهقوف .لوضصوملا ةلص :«اوقتا»

 ةمالع :ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمصغ : ءافاو
 ١ .«مهقوف مه» ىنعمب «نيذلا» آدتبملا ربخب قلعتم ناكملا فرظو .روكذلا عمج

 . ريخلاب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ هيف لوغفنم : : موي : ةمايقلا موي ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا

 ' ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالحلا ظفل هللا. .ةيفانئتسا : والا: قزري هللاو ©
 رقتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قزري . ةمضلاب
 1 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «قزري» : ةلمجو . وه : هريدقت ًاناوج

 ل يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :نم : باسج ريغب ءاشي نم ©
 رتتسم ريمض هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضف لعف : ءاشي . هب لوعفم بصن
 ريخنض دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشي» ةلمحو : وه هريدقت ازاوج

 | رورجمو راج : ريغب . هؤاشي : ريدقتلا .هب لوعففم ٍبصن لحم يف فوذحم

 ًاقلعتم نوكي وأ بساحم ريغ هؤاشي نم قزري يأ . فوذحأملا لوعفملاب قلعتم

 هيلا فاضم .: باسح . هل بساحم ريغ ءاشي يأ لعافلا ريمض نم لاحب

 ١001 . ةرسكلاب رورحم

 ف مكمل َنيِرْدْصَو لد كمل د د 03 سان 7 ١ ب

 هيف كلنا فاش نراك ريل ل تكي أ
 هفاودسف فهنا ا امد اتا

 12م تل 1200101
0-0 

 ١ لمعي نوما يذرف نم ويفاولتفك أوما
 ْ 48  ييلشت ميقيشم دما

 :«ناك) مسأ :سانلا .حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك : سانلا ناك ©

 ب ال5



 «تعن» ةفص : ةدحاو . ةحتفلاب بوصنم ؛ناك» ربخ : ةمأ : ةدحاو' ةمأ ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةمألا 3
 هللا ثعبف اوفلتخاف : ىنعملا نأل ببستلل ةفطاع :ءافلا : نيدبنلا هللا ثعبف ©

 اوفلتخا |يف سائلا نيب مكحيل  هلوق ةلالدل « اوفلتخخا ١ تفذح امنإو نيبنلا
 :ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم فام لعف :ثعب .ىنعملا اذه ىلع هيف

 عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نييبتلا .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف
 . هرفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نوئلاو . لاس ركذم

 . لاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيرشبم : نيرذئمو نيرشيم ©

 ىلع ةفوطعم : نيرذنم . ةفطاع : واولا درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو

 . اهبارعا برعتو «؟نيرشبم»
 يئبم «ثعبا» ىلع فوطعم ضام لعف :لزنأ .فطع فرح : واولا : لزنأو ©

 . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع '

 قلعتم ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ :مهعم : قحلاب باتكلا مهعم ©

 ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا «لزنأ» لعفلاب

 بوصنم هب لوعفم «بتكلا» ىنعمب :باتكلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 .قحلاب ةسيتلم يأ .باتكلا نم لاحب قلعتم رورجمو راج :قحلاب .ةحتفلاب ١
 لعف : مكحي . رج فرح يهو ليلعتلا مال : ماللا : سانلا نيب مكحيل ©

 :هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم :
 راجللاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب « اهدعب امو ةرمضملا نأ »و . وه

 ىلع بوصنم مكحيب قلعتم ناكم فرظ : نيب . لزنأب قلعتم رورجملاو
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : سانلا .ةيفرظلا

 .ةيردصم :ام .مكحيب قلعتم رورجمو راج : دسملا : هيف اوفلتخا اميف ©

 ريمض : واولا . ةعامجلا وب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوفلتخا
 امو ام» و . رورجيو راج : هيف . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحت يف لصتم

 هاما ةلص ؛اوفلتخا» ةلمجو رجلا فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهدعب
 . اهل لحم ال ةيردصملا
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 لف :فلتخأ .اهل لمع ال ةيفان :ام .ةيفانئتسا : اولا هيف فلتخا امو ©

 : . فلتخاب قلعتم رورجمو راج : هيف“ . حّتفلا ىلع ينبم ضام

 ,لوصوم مسا :' نيذلا . ا لحم ال رصح ةادأ : الإ : هوتوأ نيذلا الإ ©

 ' . لوهجملل ينبم ضام . لعف : هوتوأ .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 : واولا . ةعابجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم

 لع: ئنبم (لصتم ريمض : ءاهلاو ٠ لعاف بئان عفر لحم .يف لصتم ريمض

 . لوصوملا ةلص هوتوأ) ةلمحو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 . فلتخاب قلعتم رورجبو راج :كدعب نم: تانيبلا مهتءاج ام دعب نم ©

 ' ثيثأتلا ءاث : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهتءاج .ةيردصم : ام

 ' بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : مهو . امل لحم ال ةنكاسلا

 , «اهذعب امو ةيردصملا اما و . 'ةمضلاب عوفرم لعاف : تانيبلا . هب لوعفم

 . هيلا فاضم رج لحم يف ردصم ليوأتب

 فرظ : نيب .ةحتفلاب بوصنم «ل» هلجأل لوعفم :ًايغب : مهثيب ًايغب ©

 : رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و . ةيفرظلا لع بوصنم ًايغبب قلعتم ناكم
 . ةفاضالاب

 :نيذلا هلا تعبف» بارعا برعت : هللا ىدهف ::اونمآ نيذلا هللا ىدهف ©
 : لوبصوملا ةلص :اوئما .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم «ىده# لعفلاو «اوفلتمخا» بارعا برعت

 ْ ! . فلالا

 . بارعا زوجي نيلوقلا نمو «هيف اوفلتخا (هيف» بارعا برعت : هيف اوفلتخا امل ©
 ١ . «يذلا» ىنعمب ًالوصوم مسا : انو ايف يف «ام»

 لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج :قحلا نم: هتذإب قحلا نم ©

 يف ءاهاو يده قلعتم رورجتو راج : هنذإب .٠ «هيف» يف ريمضلا نم وأ «ام»

 ! . ةفاضالاب رج لحم

 ' ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا :'واولا : يدهب هللاو ©
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 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمفلاب عوفرم عراضم لعف :يدبي .ةمفلاب

 يف «يدبي» ةيلعفلا ةلمجلاو . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض :لعافلاو
 . أدتبملا رب عفر لحم

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : ميقتسم طارص ىلا ءاشي نم ©

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفر عراضم لعف :ءاشي . هب لوعفم بصن لحم يف

 .يدهيب قلعتم رورجمو راج : طارص ىلا .وه :هريدقت ًازوج هيف رتتسم
 . ةريسكلاب هلثم رورجم طارصل - تعن ةفص : ميقتسم

 مكسيك هبل اولد نأ وبس م 1١<"

 اولرَداَعَض وس أت 20000
 هر

 1 27 7000 مايا لولا لوفيَع

 يام لمف : معيسح . متبسحأ لب يأ . ةمطتنم : انه أ : مقيسح مآ ©

 لصتم ريمض : ءاتلا . كرحدم ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم :

 لعف : اولخدت . بصنو يردصم فرح : نأ : ةنجلا اولخدت نأ ©
 . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصتم عراضم

 لوعفم : ةنخلا . ةقراف : فلألاو . لعاق عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 دسم دس : هيلع تلخد امو نأ نم لوؤملا ردصملاو ةحشتفلاب بوصنم هب

 . شفخألا لاق امك فوذحم لعفلل يناثلا لوعفملاو . بسح لوعفم

 : مكتأي .عقوتو بلقو مزجو يفن فرح .ةيفانتسا :واولا“ مكتأي انو«

 : فاكلا . ةلعلا فرح هرحتأ فذح همزج ةمالعو املب موزجم عراضم لعف

 عمج ةمالع : ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 مكبصت ملو عقوتم كلذ نايتإ نا يأ . ردقم فوذحم : لعفلا لعافو روكذلا

 . مهتلاح
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 مسا: نيذلا.. :فاضم وهو ةمضلاب عوفرم أدثبم : لثم اولخ نيذلا لثم#

 ىلع ينبم ضام لعف .: اول . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا' ىلع ينبم لوصوم
 'واوب'ةلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذجعتلل ردقملا.حتفلا

 ةلمجو :. ةقراف : فلألاو . لعاف عفر. لحم يف لصتم ريم : واولا : ةعامجلا

 ش . ال لحم ال لوصوملا ةلص «اولخ»

 ' ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . اولخب قلعتم رورجتو راج : مكلبق .نم©

 ا . روكذلا عمج ةمالع : ميملا . هيلا فاضم رج لحم يف مضلا

 '.حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهتسم : ءارضلاو ؛ءاسأبلا مهتسم ©

 ,بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض امه» و ..اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو

 .ًادتيملا ربمح. عفر لحم يف «ءاسأبلا مهتسما ةيلعفلا ةلمجلاو .|مدقم هب لوعفم

 :ءارضلاو .رقفلا ةدش يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : ءاسأبلا : (لثم»

 ,ةلمجلاو . 'ضرملا.يأ . ةمضلاب اهلثم ةعرفرم «ءاسأبلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 وأ اولخخدت ريمض نم لاح بصن لحم يف «مهتسم .. . نيِذلا لثم» ةيمسالا

 ْ . مككأبل ةيريسفت اهنأل اه لحال

 .مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولزْلز : بيبستلل .ةيفانثكتسا واولا : اولزلز و©

 :فلألاو لعاف بئان عقر لح يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 ,ةدشب اوجفزنا ىنعمب هبححصو ميركلا لوسرلا ىلع دوعي ٍريمضلاو. . ةقراف

 ْ . نيملسملا ةدابا' ىلع نيكرشملا فلاحتل

 لمف : لوقي نأ .ىلإ ىنعمب رجو ةياغ فرح :ىتح : لوسرلا لوقي ىتح«
 'هبصن 'ةمالغو اهب بوصنم ليقو «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم
 'ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و . ةمضلاب عوفرم لعاف : لوسرلا . ةحتفلا

 ْش . اولزلزب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىتخب ْرِج لحم يف ردصم
 'حتفلا ىلع يتيم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع وازلا : ةعم اونمآ نيذلاو ©

 :مضلا ىلع:ينبم ضام لعف : اوئمآ .«لوسرلا» ىلع فوطعم عفر لجم يف
 .فقلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةعابجلا واوب هلاضنال
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 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . اونمآب قلعتم عامتجالاو
 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ةاونمآ» ةلمجو هيلا فاضم

 ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ماهفتسا مسإ :ىتم : هللا رصن ىتم ©

 هللا. ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : رصن . مدقم ربخب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا
 . ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ؛هللا رصن ىتم» ةلمجو

 لعفلاب هبشم فرح : َّنا . حاتفتسا فرح : الأ : بيرق هللا رصن ْنِإ الأ ©
 ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم «ْنأا» مسا : رصن . بصنو ديكوت فرح
 ةرهاظلا ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا

 عفر لح يف ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم «ْنا» ربخ : بيرق هرخا يف . هرخآ يف

 . مهل ليقف : هريدقت لعفل لعاف بئان

 هيلا الئ دقات فيفا لف
 هب 2ك 7 ا ا 0000

 . ةسمخلا لاعفألا نم هّنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : كنولأسب ©:

 لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض  :واولا

 . هب لوعفم بصن

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسإ :اذام : لق نوقفنب اذام ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم ةيماهفتسا اام» نوكت وأ . مدقم هب لوعفم
 «ام١ عفر لحم يف نوكسلا ىلع اينبم «يذلا» ىنعمب الوصوم سا ةاذ» و أدتبم

 افوذحم اريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص «نوقفنيا» ةلمحو

 لعف : نوقفني . هنوقفتي يذلا . ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبشب عوفرم عراضم
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 لعافلاو نيئكاسلا ءاقتلال هوإو تقذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف :لق

 . تنأ: ريدقت ًابوجو رتتسم ريمض
 لحم ف نوكسلا لع ينبم مزاج طرش مسا“: ام : ريخ نم متقفنأ ام © يدع ع واع
 ' هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام:لعف : متقفنأ . متقفنأب هب لؤزعفم بصن

 ' عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاعلا .. كزرحتملا عفرلا ريمضب.

 ! لاتخب قلعتم رورجمو راج : ريخ نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 ' بضن لحم :يف ةلمجلاو ريخ نم هنوك لاح يأ . ةيطرشلا «ام» نم ةفوذحم

 ا . «لوقلا 'لوقم» . هب لوعفم
 ' قلعتم :رورجيو راج : نيدلاولل . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : نيدلا اوللف ©

 : مسالا أرج  ةمالعو مط نوقفنت ام وأ متقفنأ ام يأ مدقت ام هرسفي فوذحمب

 : درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ىنثم هنأل ءايلا : رورجملا
 .نرتقم مزاج طرش باوج ردقملاو رورجملاو راجلا نم !نيدلاوللف» ةلمجو

 . مزج لحم يف ءافلاب
 | رورجم ىلع فوطعم : نيبرقألا . ةفطاع : واولا : ىفاتيلاو نيبرقألاو ©

 هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع: نونلاو . ماس ركذنم عمج هنأل ءايلاب
 ,فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ةرورجم نيبرقألا ىلع واولاب ةفؤوطعم :ىماتيلاو

 00 1 . رذعتلل

 ' يواوب نافوطعم ناسا : نبا : نيكاسملا : لييسلا نباو نيكاسملاو ©
 :هيلا فاضم : ليبسلا . ةرهاظلا ةرسكلا : امهرج ةمالعو رورجم ىلع فطع

 0 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 مزاج طرش مسا : ام . فطع فرح : واولا : ريخ نم اولعفت امو ©

 لعف: اولعفت . و اولعفتب مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكبسلا ىلع ينبم

 : : واولا . :نونلا فذح : همزج ةمالعو . طرشلا لعف هنأل اب موزجم عراضم

 .رورجمو رانج : ريخ:نم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض

 1 . ةيطرشلا «ام) نم ةفوذحم لاحب قلعتم
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 لعفلاب هبشم فرح : نإ. طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : ميلع هب هللا ناف ©

 ميظعتلل بوصنم.«نإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا . بصنو ديكوت فرح ْ

 ةلمجو .ةمضلاب عوفرم نإ ربخ ميلع ميلعب قلعتم رورجمو راج : هب. ةحتفلاب

 ٠ مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «ميلع هب هللا َنإفا

 ل 7

 0 2 ا اس وسو لس موو
 2011110101000 21 ترو 00120100 ية

 85 تولعتال تناولت يداوم كحل سوهو اكضأوم نأخسكو

 ٠ حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : بتك : لاتقلا مكيلع بتك ه

 بئان : لاتقلا . عمجلا ةمالع : ميملاو .بتكب قلعتم رورجيو راج : مكيلع

 . ةمضلاب عوفرم لعاف

ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه. ةيلاح : واولا : مكل هرك وهو «©
 حتفلا 

 راج : مكل . ةنونملا ةمضلاب عوفرم اوها ربخ : هرك . ادعبم عفر لحم يف

 لحم يف «مكل هرك وه» ةلمجو . عمجلا ةمالع : ميملاو . هركب قلعتم رورجمو

 مات ٍضام لعف : ىسع . .ةيفاننتسا : واولا : ًاثيش اوهركت نأ ىسعو «

 : اوهركت . ةبصان ةيردصم :نأ . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 لاعقألا نم هنأل نوئلا فذح : هبصن ةمالعو . «نأب» بوصنم عراضم لعف

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا

 بوصنم هب لوعفم :ًاتيش. اهل لح ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اوهركت»

 رهاظ مسإ هدعب تأت مل هنأل مات وه انه ءاجرلا لاعفأ نم «ىسع» و .ةحتفلاب

 امو ةيردصملا «نأ» و بوصنملا وهو (هيلوعفم يناث نع ًالعاف هب ينغتسيف

 ىسع : ريدقتلاو «ىسع» لعفلا لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهذعب

 . ءيشلا مكهرك اند يأ : مكهرك
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 ْ . ؛مكل هرك وهو» بارعا برعت : مكل ريخ وهو ©
 'امدعب امو ةفطاع : واولا : مكل رش. وهو ًائيش اوبحت نأ ىسعو «©

 ْ . اهبارعإ برعيو «مكل ريخ وهو ًائيش اوهركت نأ ئسع» ىلع فوطعم
 : ميظعتلل عوفرم أدتبس : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئيسا : اولا : ملعب: هللاو ©

 .ًااوج تتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عياشم لش ١ ملعي ٠ ةمضلاب
 1 . أدتبملل ربخ عفر لحم يف «ملعيا ةلمجو . وه : هريدقت

 يف لصفنم عفر ريمض : متنأ فطع فرح : واولا: ؛نوملعت ال متنأو ©
  عوفرم عراضم لعف : نوملعت . ال لمع ال ةيفان : الل ًادتيم عفر لحم
 عفر لح يف لصتم ريمض : و واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب
 1 . متنأ ربخ عفر لحم يف * نوملعت ال “ ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف

 هر( كسصأ هنو 111016 نيد هلأ عع لومار او يرو ني 2 لآ عم 0 2س

 5900 رو ذر وح «وزتي نوار ولو لمعلا
 زها واينلف زا كعك بلو هز كسوفو ف هيو صعب
 © نئلخ ايف مسابح

 .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : ٌكنولأسي ٠
 ا لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 : ا ل هي لوعفم بصن

 ' رهشل ةفص : مارحلا . نولأسيب قلعتم رورجمو راج : :مارحلا رهشلا نع ©
 . ابجر رهش يف لاتقأ دمحم اي نوكرشملا كلأسي ئنعمب ةرسكلاب رورج

 راركت زوجيو ة ةرسكلاب رورجم لاهتشا لدب وهو 'رهشلا» !نم لدب : هيف لاتق ©
 قلعتم رورجيو راج : :هيف .لاشق نع يأ نعب ًارورج ننابشعاو هنيف لماعلا
 . لاتقب

 ال سس نعاس ا كويف تقلع هْف و ما ولايك لو
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 ؛لوق» هلصأو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : رييك هيف لاتق لق ©

 . تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض :لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذح

 «لاتق» ردصملاب قلعتم رورجيو راج : هيف. ةمضلاب عوفرم أدتبم : لاتق

 .ةيمهألل ؛لاتق» ركنو «ميظع بنذا يأ . ريبك مثإ هيف لامقلا ىنعمب
 ةلمجلاو ةمضلاب ةعوفرم «بنذا ردقملا ًأدتبملا ربخل - تعن  ةفص :ريبك

 .«لوقلا لوقم» يأ . لقل هب لوعفم بصن لحم يف ؛ريبك هيف لاتق» ةيمسالا 1

 أدتبم : دص .«نكل» ىنعمب .ةيفانئتسا : واولا : هللا ليبس نع دصو ©

 ةيمثألل ًاضيأ ترركت دقو - عنملا يأ  دَّصلا نكلو ىنعسب ةمضلاب عوفرم
 .دصب قلعتم رورجبو راج : ليبس نع . «لاتق» ةملك نأش كلذ يف امنأش

 . هرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا

 ىلع فوطعم : رفك . ةفطاع : راولا : مارحلا دجسملاو هي رفكو «©

 فرح : واولا . رفكب قلعتم رورجبو راج : هب . ةمضلاب عوفرم «دص»
 :مارحلا . ةرسكلاب هلثم رورجم ؛ليبس» ىلع فوطعم : دجسلملا .' فطع

 . ةرسكلاب هلثم ةرورجم دجسملل ةفص

 'دص» ىلع فوطعم : جارخا . فطع فرح : واولا : هنم هلهأ جارخإو ©

 : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هلهأ . ةمضلاب هلثم عوفرم

 :هنم .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاح لاو .ةرسكلا

 . جارخاب قلعتم رورحجبو راج

 بوصنم ناكم فرظ : دنع . هذص» أدتيملا ربخ : ربكأ : هللا دنع ربكأ ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . ربكأب قلعتم ةحتفلاب

 عرفرم أدتبم : ةنتفلا . ةيفانئتسا : واولا : لتقلا نم ربكأ ةنتفلاو ©

 قلعتم رورجبو راج : لتقلا نم . ةمضلاب عوفرم ربخ : ربكأ . ةمضلاب

 .ريكأبا 0

 : نولازي . امل لمع ال : ال .ةيفانحسا : واولا : مكنولتاقب نولازي الو ©

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب صقان عراضم لعف

 1 رب



 :توبثب عوفرم عراضم لعف : مكنولتاقي . هلازي الا مسا مفر لحم يف لصتم
 . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا ٠ ةسمنلا لاغغقألا نم هنأل نونلا
 : ميملاو . هبا لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض : فاكلاو
 ال» ربخ بضن لعب يف «مكتزلتا ديل ةيلمسلا ةلمجلاو . روكذلا عمج ةمالع
 .؟لازي

 |: مكودري ٠ .«يك» ىنعمب ليلعتو رج فرح : مكفيد نع مكودري ىتح ©
 .نرثلا فذح : هبصن ةمالعو ؟ىتح» دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف
 ! . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا ٠ ةسمخلا لاعقألا نم هنأل

 : منلاو .'هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا
 : فاكلا | . نودريب قلعتم رورجمو راج : مكتيد نع . روكذلا عمج ةمالع

 عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 .راجلاو ىتحبو رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ة ةرمضملا «ْنأ» و روكذلا

 . مكنيد نع مكدر ىتح ريدقتلا مكنولتاقيب قلعتم رورجملاو
 , . نيئكاسلا ءاقتلال هنون ترسك مناج طرش فرح .:نإ : اوعاطتسا نإ©

 ' هلاضتال مضلا ىلع ينبم ْنأب مزج لحم يف طرشلا لعف ضام لعف :اوعاطتسا
 . ةقراف ففلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمبض : ؤواولا . ةعامجلا واوب
 ' . مكدر اوعاطتسا نا يأ هيلع لدي هلبق ام نأل ًاراصتخلا لوعفملا فذحو
 ١ نع مكدر نوعيطتسي ال ىنعمب . اولعف : هريدقت فوذحم طرشلا باوجو
 : . اهل لحم ال ةيضارتعا هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . مكنيد

 . نوكسلإ ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم .ةيفانعسا : واولا : دترب نمو ©

 : ةمالعو طرشلا لعنف هنأل موزجم عراضم لعف: ددتري 0 ٠
 0 . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض : لعافلاو . نوكسلا :

 وال. لوصول يد ةقوذع لامب قادم رورجو راج : هثيدد نع مكذم
 ' روزجيو راج : هنيد نع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ينايب رج فرح 4نم#

 ! نم: ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لح يف لصتبم ريمض : ءاهلاو . ددتريب قلعتم

 0 . «نما ربخ عفر لحم يف هباوجو طرش لعف
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 برعتو درتري) ىلع ةفوطعم : تمي . ةفطاع : ءافلا : رقاك وهو تميف ©

 . توميف : هلضأو نينكاسلا ءاقتلالو ًافيفخت لعفلا واو تفذحو اهبارعإ

 عقر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عقر ريمض : وه . ةيلاح واولا :وهو

 يف ؛رفاك وه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم ةوه» ربخ : رفاك . أدتبم
 . لاح بصن لحم

 رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسإ : ءالوأ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : كتلوأف ©

 . باطخلل : فاكلاو . أدتبم عفر لحم يف

 ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لغف : تطبح : مهلامعأ .تطيح ©

 ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف :مهلارعأ . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 تطبح» ةيلعفلا ةلمجلاو . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا
 تطبح كتلوأ) ةيمسالا ةلمجلاو .«كئلوأ» أدتبملا ربخ عفر لح يف ؟مهامعأ

 مهلارعأ تدسف ىنعمب مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ؟مهامعأ
 . اورسح يأ

 : مسالا رج ةمالعو . تطبحب قلعتم رورجتو راج : ةرخآلاو ايندلا ٍق ل

 مسا : ةرخآلا فطع فرح : واولا. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةسكلا 1

 . ةرهاظلا ةرسكلا : هرج ةمالعو اهلثم رورجم «ايندلا» ىلع فوطعم

 «كئلؤأ» ىلع ةفوطعم : كئلوأ . ةفطاع : واولا : رائلا باحصأ ككلوأو ©

 : رانلا . ةمضلاب عوفرم «كئلوأ» ربخ : باحصأ . اهبارعإ برعتو ىلوألا

 . ةرسكلاب روزجم هيلا فاضم

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه: نودلاخ اهيف ْمُه ©
 «مه) رخ : نودلاخ . «مه» ربخب قلعتم رورجمو راج : اهيف. أدتبم عفر

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم
 . لاخ بصن لخم يف «نودلاخ اهيف مه» ةيمسالا ةلمحلاو . درفملا. مسالا
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 8 و 00
 ٠ كك ريحت روف اسأو هلل

 مسا : نيذلا ٠ بصنو ديكوت فرح لعفلاب بضم: ل : اونمآ نيذلا نإ ©
 , ينبم ضام لعف : اونم ١ . «نإ) مسا بضن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ”لعاف ع لع يف لصتم ريس ١ الا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . لوصوملا ةلص «اونمآ» ةلمجوأ . ةقراف : فلألاو

 ْ ةفوطعم : اورجاه نيْذلا . ةفطاع : واولا : اودهاجو اورحجاه نيذلاو ©

 : فطع فرح : واولا اودهاجو.. اهبارعا برععتو «اونمأ نيذلا» ىلع

 0 . اهبارعإ برعتو' «اورجاه» ىلع ةفوطعم :اودهاج
 ' روزخم مسا .: ةلالجلا ظفل هللا. اودهاجب قلعتم رؤرجيو راج : هللا لييس يف ©

 ' . هرسكلا : رجلا ةمالعو '. ةفاضالاب ميظعتلل

 . اذتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسإ :  ةالوأ : نوجري كئلوأ ©

 . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوجري . باطخلل : فانكلاو

 ' لحم يف ؛هللا ةمحر نونجري» ةلمجو . ,لعاف عفر لح:يف لضتم'ريمض :واولاو
 : ١ : 8 هللا ةمحر نوجري كتلوأ» ربخ مقر

 هيلا فاضم.: ةلالجلا ظفل هللا . ةحتنفلاب بوصنم هب لوعبفم : هللا ةمحر#
 1 كتلوأ» ب ةيمنسالا ةلمجلاو . ةرسكلا رجلا ةمالعو :ةفاضالاب ميظعتلل رو

 ش ” هذإ» بخ مفر لع يف هلا ةحر توجب

 1 عزفرم أدعبم .: ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانعسا : وارلا : ميحر روفحغ هللاو ©

 لا . روفخل ةفص نوكي نأ زوجيو ةمضلاب عوفرم
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 م أ 2 ا ل تر هل 2

 ركام اكلم رف ريلاو رتل ولَسي ١١
0 

 رجا تلا مح نبك كوسا نوفي كيوم 2 2 2 ا و ع 2< لاس هر
 9 ع ا

 . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عرفرم عراضم لعف : كثولأسي © :

 لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 . ةرماقملاو ىنعمب . اهبرعا برعتو «رمنخلا» ىلع واولاب

 ءاقتلال واولا تفذح لوق : هلصأو . نوكلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©
 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 .ينب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض : امه. رج فرح يف : ريبك مثإ امهيف.©

 أدتبم :مثإ . مدققم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو هيبشتلا ةمالع : فلألاو
 هلثم ةعوفرم مثإل ةفص : ريبك . ةركن هنأل ةنونملا ةمضلاب عوفرم رخؤم

 .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف“ ريبك مثإ اهيف ؛ ةلمجو . ةمضلاب

 اهنأل نرنت ملو اهبارعا برعتو «مثإ» ىلع واولاب ةفرطعم : سانلل عفانمو ©

 . عفانمب قلعتم رورجمو راج : سانلل . فرصلا نم ةعونمت

 «امه» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : اههمئا . فطع فرح : واولا : ربكأ اهمثإو ©

 ربخ : ربكأ .ةينثتلا ةمالع : فلألاو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . لعفأ نزو ىلع فرصلا نم عونمم : وهو . ةمضلاب عوفرم أدتبملا

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «امه» و ربكأب قلعتم رورجمو راج : ا ةن نم ©
 . ةينثتلا ةمالع : فلألاو ةفاضالاب
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 لع ةفوطعم : كنولأسي . ةفطاع : واولا : نوقفذي اذام كنولأسيو ©
 ' ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوقفني اذام . اهبارعا برعتو ىلوألا «كنولأسيل
 . نيتئاملا دعب ةرشع ةسماخلا

 ' لعفل ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : وفعلا '. اهبارعا قبس : لق : وفعلا لق
 لعفلا نم ةفلؤملا ةلمجلاو .ةقفنلا نم لضافلا نوقفني يأ قايسلا هرسفي ردقم

 ' بارعإ زوجيو «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «رفعلا» اهباوجو ردقللا
 . ةقفنلا يف دحلا نم حلصأ وفعلا نإ يأ ردقملا َنِإ) مسا اوفعلا»

 ' ةفص بصن لحم يف حفلا ىلع ئنبم « لثم  ىتعمب مسا : فاكلا : كلذك ©
 : كلذ لثف ًائييبت تايآلا مكل هللا نيبي :ريدقتلاو فوذحم ردصملا - تعن -
 دعيلل :ماللا .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا «اذاو

 . «باطخلل :فاكلاو

 لعاف : ةلالحلا ظفل هللا .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : :نيبي : هللا نيدب ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 ' :تايآلا . روكذلا عمج ةمالع : ميمو نيبي قلعتم رورجيو راج : تايآلا مكل ©

 .ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم
 ' :فاكلا «َّنا» تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح :لعل : نوركفتت مكلعل ©

 : عمج ةمالع :ميملاو .«لعلا مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 | ربخخ عفر لحم يف ةلمجلاو . «نوقفتي» بارعا برعت : 'نوركفتت .روكذلا
 0 . «لعل»

 زر داو ول كنز 1 2 57 مي | : 5 ورز 20
 . © ةييئرعنإ رس 2 ءاطولو دياي
 : ماسالا رج ةمالعو نوركفتتب قلعتم رورجمو راج : ةرخآلاو ايندلا ©

 مسا :ةرخآلا .فطع فرح :واولا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا هرسكلا
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 . هرخآ يف هرسكلا : هرج ةمالعو اهلثم رورجم اايندلا» ىلع فوطعم

 عراضم لعف : كنولأسي . ةفطاع : واولا : ىماتيلا نع كنولأسيو ©

 لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلاو .لعاف عفر

 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو نولأسيب قلعتم رورجمو راج :ىماتيلا نع .هب

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 لوق :هلصأو . نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف :لق: ريخ مهل حالصإ لق ©

 .تنأا هريدقت ًايوجو رتتسم ريمض : لعافلاو : ًافيفخت واولا تفذح

 قلعتم رورججو راج : مه . ةركن هنأل ةنوئملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : حالصأ

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ .روكذلا عمج ةمالع ميماو حالصإب

 مهنوؤش حالصا : ىنعمب هيلع لدي هلبق ام نأل ًاراصتخا ؛ريخ» ةلص تفذحو

 :مهيطلاخت .ةمزاج طرش ةادأ :نإ .ةنيفانتسا :واولا : مهوطلاخت نإو ©
 نم هنأل نرنلا فذح :همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل موز عراضم لعف
 ريمض «مه) و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعقألا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 فوذحم أدتيملا ربخ : مكتاوخخإ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : مكناوخاف ©

 ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .مه :هريدقت

 طرش باوج !مكناوخإ مهفا ةيمسالا ةلمحلاو .روكذلا عمج ةمالع :ميملاو

 ' . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانتتسا : واولا : ملعس هللاو ©
 ةريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو همضلاب عوفرم عراضم لعف :ملعي

 . أدتبملا ريخ عقر لحم يف «ملعي» ةيلعفلا ةلمجلاو .وه

 راج : حلصملا نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : حلصملا نم دسفملا ©

 . نيداضتم نيب لصفلل «نماو ملعيب قلعتم رورجتو
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 لعف :: ءاش .. مزاج ريغ طرش فرح :.ول . ةيفانتتسا : واولا : هللا ءاش ولو ©

 1 . عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام

 لع ينبم ضام لعف : مكتنعأ ٠ اولا باوج يف ةعقاو : ماللا : مكتنعأل ©

 لصتم ريمض' : فاكلا . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو .حتفلا
 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم
 . ةقشملا مكفلكل ىنعمب اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوبج «مكتنعأ» ةلمجو

 هللا . بصنو ديكوت فرح لعفلاب هبشم فرح : ّنِإ : ميكح زيزع هللا نإ ©

 نإ! "ري : : زيزع . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم نإ مسا : ةلالجلا ظفل

 ةفص' : هبارعإ زوجيو ةمضلاب عوفزم نإل ِناث ربخ : ميكح... ةمضاب عوفقرم

 | . ةمضلاب: هلثم اعوفرم زيزعل

 2 د 21000 2
 . ٌرُكَبَب كر شم نفح هوم مالو نه نصف ويك 1 او ١ ١

 سلوم دم 18و 2 ل يو
1 2 72 

 نينو هذ 70 أ لال نوعيََبْو
 ىو نر مهَلََل سالب هيي

 .:اوحكنت .' ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانعتسا : واولا : تاكرشملا اوحكنذت الو ©

 . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو الب مؤزجم عياضم لغف ش

 لوعفم :تاكرشملا .ةقراف :فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم ريمض :واولا

 . ملاس ثنؤم عمج هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةزسكلاب بوصنم هب

 ىلع ينبم عراضم لعف : َنمؤي . رجو ةياغ فرح : ىنح : ْنْمْوَي ئتح ©

 نونو .«ىتحا دعب ةرمضم نأب بصن لحم يف ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا

 امو «ىتحا :دعب ةرمضأ | نأو ٠ لعاف عفر لحم يف زصتم ريمبض : ةوسنلا

 اوحكتتب قلعتم رورجملاو راخلاو ىتحب رج لحم يف ردضم ليوأتب : اهدعب

 . اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» 'ةلص «نمْويا ةلمجو

2 
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 لمع ال ديكوتلا ديفت ءادتبالا مال : ماللا .ةيفانئتسا : واولا : ةئمؤم ةمأآلو ©

 .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةمأل ةفص : ةنمؤم .ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةمأ . اهل

 راج : ةكرشم نم .ةمضلاب عوفرم «ةمأ» ربخ : ريخ : ةكرشم نم ريبخ ©

 . ريخب قلعتم رورجمو |

 ةلمجو «ْنِإو» ىنعمب وأ ةيردصم : ول . ةيلاح : واولا : مكتيجعا ولو ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكتبجعأ . ال لحم ال ؛ول» ةلص «مكتبجعأ)»

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا .اه لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاعلا

 رتتسم ريمض : لعافلاو عمجلا ةمالع : ميملاو هب لوعغم بصن لحم يف مضلا

 ريمض نم لاحب قلعتم ردصم ليوأتب اهدعب امو اول١ و . يه هريدقت ًازاوج

 . اهب مكباجعا اضورفم : ريدقتلا «اوحكتت»

 برعتو ىلوألا 'اوحكتت ال١ ىلع واولاب ةنوطعم : نيكرشملا اوحكنت الو ©

 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيكرشملا . تاملسملا نيكرشملا

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 لعف : اوئمؤي .ْنَأ ىلا ىنعمب رجو ةياغ فرح :ىتح# اونئمؤي ىتح ©

 نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضم ا «ْنأ»و . ةقراف

 . امل لحم ال ةرمضملا (ْنأ» ةلص «اونمؤي' ةلمجو «اوحكنتبا قلعتم رورجملاو

 .و . ةفطاع : واولا : مكيجعأ ولو كرشم نم ريخ نمؤم دبعلو ©

 برعيو «مكتبجعأ ولو ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمأل» ىلع فوطعم : اهدعب

 . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض «مكبجعأ» لعافو هبارعا

 لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : راثلا ىلا نوعدب كئلوأ ©

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدي . باطخلل : فاكلاو أدتبم عفر

 ةلمجلاو لعاف عفر ل يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل
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 اقلعتمرو ريو راج :' رانلا ىلا .«كئلوأ» ربت عفر لحم يف (نوعدي» ةيلعفلا
 0 ش . نوعديب

 عوفزم ادتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةفطاع : واولا : ةنجلا ىلا وعدي هللاو ©
 واولا لع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :وعدي . 'ةمضلاب ميظعتلل

 ةيلعفلا ةلمبجلاو . وه : هريدنقت ًااوج رتتسم ريمض :لعافلاو . لقشلل
 , 0 وهدي قلعتم رورجمو راج :ةنجلا ىلا .أدتبملا ربخ عفر لجم يف اوعدي»

 'رورخجم !ةنحلا» ىلع فوطعم مسا : ةرفغملا . ةفطاع :واولا؟ هتذإب ةرفغملاو ©

 ش ينبم لصتبم ريمض ءايلاو رعديب قلعتمرورجمو راج : ةنذاب ٠ ةرسكلاب اهلثم
 . هيلا فاضم رج لحم يف رسكلا ىلع

 ةمضلاب عيقرم عراضم لعق : نيبي .ةفطاع : واولا : سانلل هتايآ نيييو ©

 : هتايآ ..وه هريدقت ًازاوج رتتبسم ريمض : لعافلاو وعدي ىلع فوظعم

 'لاسبلا ثنؤملا'عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم.ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب:لوعفم
 :راجأ : سائلل . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهملاو
 ا . 'نيبيب قلعتم رورحيو

 : ءاهلا (َنأ» تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح : لعل :: نوركذتي مهلعل ©

 ؛ .روككذلا عمج ةمالع :ميملاو «لعلا مسا بصن لح يف لصتم ريمض
 ' ١ ..4لعل ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو «نوعدي» بارعا برعت :نوركذتي

 8 رس مرو 22

 عوف ضي أوهاَسي و ىذا وه زيي ”< ١

 . * ديما يي 20 كين أو ترصد نري
 علي دما اهم دق: نشيحل نع كولاسيو*

 ١ راج : يحلا نع . هب قوعفم بصت لع يف حفلا لع ين لصخم ريمسغ

 ا ' . كنولأسيب قلعتم رورجمو
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 ءاقتلال هواو تفذُح لوق : هلصأو نوكسلا ىلع ينبم لعف : ىذأ وه لق ©

 عفر ريمض اوه) و تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلا . نيئكاسلا

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم ربخ :ىذأ .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 ةيمسالا ةلمجلاو ةركن هنأل مسالا نون دقو رذعتلل اهنيونت لبق فلألا ىلع

 .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف 'ىذأ وه»
 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولزتعا .ةيفانئتسا : ءافلا : اولزتعاف .٠

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 . ةقراف : فلألاو

 : ضيحملا يف :ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ءاسنلا : ضيحملا ىف ءاسنلا ©

 . تاضئاح نهو ىنعمي . ءاستلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج

 لعف : نهوبرقت . ةمزاج ةيهان : ال .ةئيفانكتسا : واولا : نهويرقت الو ©

 . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 ريمض - لصتم ريمض «ْنِه١ و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا
 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ثانالا

 لعف : نرهطي . «ْنأ ىل» ىنعمب رجو ةياغ فرح :ىتح : نرهطي ىتح «

 ةرمضم نأب بصن لحم يف ةوسنلا نوتب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم

 ةرمضملا نأ» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ةوسنلا نونو .«ىتحا دعب

 .اوبرقتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لح يف ردصم ليوأتب «"اهدعب امو

 . بارعالا نم اه لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «نرهطي» ةلمحو

 ةادأ «نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ :اذإ .ةيفانئتسا :ءافلا : نرهطت اذإف ©

 نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نرهطت . ةمزاج ريغ طرش

 يف «نرهطت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ةوسنلا نونو .ةوبسنلا

 . ةيفرظلا ااذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم

 ٍفذح ىلع ينبم رمأ لعف : نهوتئا . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : نهوتأف ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم ةعراضم نأل نونلا
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 ةلمحو . هب لوعفم بصن لحم يف تابئاغلا ثاثالا ريمض «نه١ و . لعاف

 | تطقس دقو .بارعالا نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نهوتتا»

 . ًاراصتخا ةزمهلا

 , مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح . رج فرح : نم : هللا مكرمأ ثيح نم ©

 ! مسا انه ثينحو «اوثثا» لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف
 ١ ينبم لصتم ريمض : فاكلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لغف : مكرمأ .عضوم
 ظفل هللا . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . هب لوعفم بضن لحم يف مضلا ىلع
 . ةفاضالاب رج لحم يف «هللا مكرمأ» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لغاف : ةلالجلا

 ' !بصنو ذيكوت فرح لعفلاب هبشم فرح : نإ : نيباوتلا بحي هللا نإ ©

 ! لعف :بحي . ةرهاظلا ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسإ : ةلالحلا ظفل هللا
 . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 بوصنم هب لوعفم : نيياوتلا .«نإ» ربخ عفر لحم يف «بخي١ ةيلعفلا ةلمجلاو

 مالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب
 : . درفملا

 / بجيل ةلمج ىلع واولاب ةقوطعم : ةيلعفلا ةلمجلا : نيرهطتملا بحيو ©

 . اهبارعا برعتو 1نيباوتلا

 يللا طترقملا هاا دطل جا "0 1174
 ا ًانلعأو هلأ او

 ' ريمض : فاكلا . لا ير ان( نواس: مكل ثرح مكؤاست ©
 .روكذلا عمج ةمالعع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 قلعتم رورجيو راج : مكل . ثرح عضاورم يأ ةمضلاب عوفرم ربخ :ثرح
 . روكذلا عمج ةمالع ا ل صب

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوتئا .ةيفانئتسا : ٠:١ مكثرح اوتأف ©
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 لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نآل

 هب لوعفم : مكئرح . ًافيفختو ًاراصتخا لعفلا ةزمه تطقسأو ةقراف فلألاو

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ةفاضالاب

 نوكسلا ىلع ينبم اونأب قلعتم «فيك» ىنممب ماهفتسا مسإ :نا : متكش نأ ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متئش . ناكم فرظ بصن لحم يف

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتللا عفرلا ريمضب
 . ةفاضالاب رج لحم يف (متع متئشا ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع :ميملاو :لعاف

 "اوتثا» ىلع ةفوطعم : اومدق . فطع فيح : واولا : مكسفنأل اومدقو ©

 ريمض : فاكلا . اومدقب قلعتم رورجمو راج : مكسفُأل . اهبارعا برعتو

 . ىوقتلا يأ فوذحم ؛اومدق» لوعفمو

 ظفل هللا . (اومدق» بارعا برعت : اوقتا . ةفطاع : واولا : هللا اوقتاو ©.

 «اوقتا» ىلع ةفوطعم : اوملعا . ةفطاع : واولا : هوقالم مكنأ اوملعاو ©

 . بصنو ديكرت فرح لعفلاب هبشم فرح : ّنأ : مكنأ . اهبارعا برعتو
 : ميملاو «نأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 ملاس ركذم عمج هنآل واولاب عوفرم (ْنأ» ري : هرقالم . روكذلا عمج ةمالع

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه لاو ةفاضالل هنون تفذحو

 .اوملعا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب «اهدعب امو نأ» و ةفاضالاب

 دقو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رشب .ةيفانئتسا : واولا : نينمؤملا رشبو ©

 .تنأ :هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسك ىلا تكرح

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نينمؤملا

 . درفملا نيونت
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 55 بدأوا نيبو اوفو أوراد ك6 اناسجاو ”7
 : لعف : : ًاولعجت .ةمزاج ةيهان :ال .فطع فرح :واولا:: هللا اولعجت الو©

 ' .ةسمخلا لاعفألا نم.هنأل نونلا فذح :هفزج ةنمالعو الب موزجم عراضم

 ' : ةلالجلا ظفل هللا :ةقراف : فلألاو لعاف عفر لم يف لضتم ريمض : واولا

 ! :نايبإل . :ًاضرعم يأ ةحتفلاب بوضصنم ناث هب لوعفم : مكناميأل ةضرع ©

 , . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةضرعب قلعتم رورجمو راج

 ' نأب برصنم عراضم لعف::! اوربت . ةبصانو ةيردصم : نأ : اوربت نأ ©

 , ريمض : 'واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا_فذح : هبصن ةمالعو

 «اهالت امو-ةيردصملا َّنأ)و . ةقراف : فلألاو . لعافا عفر لحم يف لصتم

 يتلا اهيلع فولحملا رومآلل يأ «مكناهيأ» نم لدب رج لحب يف ردصم ليوأتب

 وأ «اوريت نا ةدار' يا يهنلل ةلع ءاج لوؤملا ردصملاو ئوقتلاو رّبلا يه

 اوزبت نأ يف : ريدقتب رج لم يف ردصملا نركي نأ زوجيو . اوربت نأ ةهارك

 ٠ . راجلا فذحف

 أ برعتو ةاؤربت» ىلع ةفوطعم : .ةفطاع : : اوحلصتو اوقتتو ©

 . 06 بارعإ ب برعت : اوحلصتو . اهبارعا

 ' . 'ةيفرظلا ىلع بوصنم اوحلصتب قلعتم ناكم فرظ!:نيب : سانلا نيب ©

 ٍ . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : سانلا

 ْ ' عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانتسا : واولا : ميلع عيمس هللاو ©

 ١ أدتبملل ناث ربخ : ميلع . ةمضلاب عوفرم ربخ : عيمس .ةمضفلاب ميظعتلل
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 تسكر رار مدن 3و تاو 2 ظ
 ** 2و عداو كو

 عوفرم عراضم لعف : مكذخاوي . اه لمع ال ةيفان : ال : هللا مكذخاؤب ال ©

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . عمجلا ةمالع : ميملاو مدقم

 . ةحتفلاب

 : مكناييأ يف . ذخاؤيب قلعتم رورجمو راج : اب : مكئاميأ يف وغللاب ©

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . 0

 . عمجلا ةمالع ميملاو

 ءادتبا وأ فطع فرح : نكل . ةدئاز : واولا : مكذخاؤي نكلو ٠

 رعا . مكذحاؤي . ففخم هنأل هل لمع ال لمهم كاردتسالل

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا: تيسك امي ©

 ثينأتلا ءات ءاتلاو . ن نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :تبسك .ءايلاب رج لحم

 . ةنكاسلا

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : مكيولق ©

 «مكيولق تبسكا ةلمحو . روكذلا عمج ةمالنع :ميملاو . ةفاضالاب رج لحم

 اب يأ ذخاؤيب قلعتم «اهبا رورجملاو راجلاو . ال لحم ال لوصوملا ةلص

 ٠ ناهيالا نم متدصق

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا : والا : ميحر روفغ هللاو ©

 عوفرم نات ربخ :ميحر .ةمضلاب عوفرم أدتبلا ربخ : روفغ . ةمفلاب

 . ةمضلاب هلثم ًاعوفرم روفغل ةفص : هبارعإ زوجيو .ةمضلاب
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 2 ةيئتلكاورادت فايا طن وضاق 207" وو هس م سس

 . مدقم ريخب /قلعتم رورجملاو راجل ملا رج
 نر ..ةسخا لافألا نم ل ننلا توب عوشرم اخس لعف نولؤي ©

 : لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . نولؤيب قلعتم رورجمو راج : مهئاسن نم ©
 : . نوفلحي «نولؤي» :ىنعمو هيلا فاضم رج

 ! هيلا فاضم : ةعبرأ . .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : رهشا ةعبرأ صيرن ©
 ..ةركذ هّنأل ةنونملا ةسكلاب رورجم هيلا فاضم :رهشأ .ةرسكلاب رورجم

 ْ نيام لمف :اوءاف ٠ ةمزاج رشة: 0 ةيفانئتسا : ءافلا : اوءاف نإف ©

 لعق كل بج لع يف عجب يأ «ءاف» » لعشاو  ةقياخ ١ لل ا
 . طرشلا

 فرح لغفلاب هبشم فرح : . طرشلا باوجل ةظبار : ءافلا انلا : هللا ْنِإف ©

 . ةختفلاب ميظعتلل بوصنم 3 ا 1 ةلالخلا ظفل هللا . بصن . بصنو ديكوت

 ةفص «ميحر» بارعا زوجيو . ةمضلاب ناعوفرم «َنِإ) ايخ : ميحر روفغ ©
 لخم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج + يي روغش كل ذا ةلمحو . روفغل

 راظتناو زبص : ىنعمب «صبرتا و مزج

 ْ 5*8 ١ ميغ َلَروولَضائَرَعْدإف 1١" رو لع ل ل سالم 2
 «اوءاف ّْنِإ) ىلع ةفوطعم : اومزع نأ .ةفطاع :واولا : قالطلا اومزع ناو ©:

 ةن'لوعفم : قالطلا . اهبارعا برعتو ةميركلا ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا
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 يف ةدراولا «ميحر روفغ هللا نإ بارعإ برعت : ميلع عيمس هللا نإف ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 يق كمان أَن ليحل ور قَوْمِ 1

 اوداَرَأنِإَكِلَدف نروح ضهلوبو رعي 2000 | ماسي

 5: يعْيرَع 2110 ىلا ْكِمَّدَطَو اًحلْصِ

 ةمضلاب عوفرم أدتبم : تاقلطملا .ةيفانتتسا : واولا : نصيرتي تاقلطملاو © :

نونو ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف :نصبرتي
 

و لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ةوسبنلا
 يف "نصبرتي» ةلمج

 . نربصي : ىنعمب . أدتبمللا ربخ عفر لحم

 «نها» و نصبرتي قلعتم رورجبو راج :نهسفنأب : ءورق ةثالث نّيسفناب ©

 لوعفم :ةثالث . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ثانالا ريمض

 ام يصيشم ذريتي ل ايا زوو ةدحنلاب بوصنم ع

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : و
 لعف : لحي . اهل لمع ال ةيفان : ال .ةيفانئتسا : واولا : نه لكي الو ه

 ينبم ثاثالا تابئاغلا ريمض «نه» و رج فرح ماللا ةمضلاب عوفرم عراضم

 لحي الب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع
 ٠

 لع ينبم عراضم لعف : نمتكي . بصنو ةيردصم فرح :نأ: نمتكب نأ ©

 ريمض : ةوسنلا نونو . نأب بصت لحم يف ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا 1

 لح يف ردصم ليوأتب ؛اهالت امو ةيردصملا نأا و لعاف عفر لحم يف لصتم

 . لحي لعاف عفر

وعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: هللا قلخ ام ©
 ل

 ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ .هب
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 : لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص (هللا قلخ» ةلمحو ةمضلاب
 ا : . هب لوعفم هنأل لحملا بؤصنم فوذحع ريمض

 تابئاغلا ثانالا ريمض «نه» و . قلخب قلعتم رورجمو راج : نهماجزأ يف ©
 ْ . ةاضالاب رش لح يف ةوكسا لع ينم

 ينبم صقان ٍضام لعق : نك. مزاج طرش فرح : !: ٌنمُؤي نك ْنِإ ©
 ٍْإ نونو و امرثلا لعق مزج لحب يف ةوسنلا نونب هلاصتال / نك سلا ىلع
 ' ىلع ينبم :عراضم لعف َنمْوي «ناك" مسا عفر لحن يف لصتم ريمض :ةوسنلا
 : لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ةوسنلا نونو ةرسسنلا نونب هلاصتال نوكسلا
 مدقتل فؤذحم طرشلا باوجو «ناكا ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمحلاو
 ١ : . نه لحي ال َنمؤي نك ّنِإ : ريدقتلاو .هانعم

 : مشا : ةلالحلا ظفلو . ْنمْوِيِب قلعتم رورجمو راج: رخآلا موصجلاو هللاب ©
 ' رورجم :مويلا .ةفطانع واولا ةرسكلا. رجلا ةمالعو ءاببلاب ميظعتلل رو
 هلثم ةروزجم مويلل ةفص : :رخآلا . نمؤيب قلعتم زورجملاو راجلاو -

 ةمضلاب عوفرم أدتبم : نهئلوعب .ةيفانتسا : والا : ّقحأ ٌدهتلوعبو ©
 لمأ» داري “نأ زوجيو عمجلا ثينأتل ةقحال :ءاتلاو .ءاتلا ىلع ةرهاظلا
 ربخ : قحأ .ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا ثانالا ريمض «نهاو «نهتلوعب

 لمفأ هنأل فرصلا نم عونمم هّنأل نوني مل ةركن وهو ةمضلاب عوفرم «نهتلوعبا
 : لعفلا نزوبو ليضفتلا

 ثانالا ريمض «نه١ و .قحأب قلعتم رورجمو راج :نهدرب ؛ كلذ يف نّمدرب ©
 ةراشا رورجم مسا : كلذ . رج فرح : يف . ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا
 . باطخلل : فاكلإو دعبلل : ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . صئيرتلا ةرتف يف يأ . قخأب ناقلعتم رورجملاو راجلاو

 ىلع ينبم .ضام لعف :اودارأ .ةمزاج طرش ةادأ :نإ : ًاحالصا اودارأ ْنإ©
 لصتم ريم : واولاو طرشلا لعف مزج لحم يف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 تكل



 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاحالصا .ةقراف : فلآلاو لعاف عفر لحم يف

 نهتلوعبف ًاحالصا اودارأ ْنِإ ريدقتلاو . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو

 . نهدرب قحأ

 يف تابئاغلا ثانالا ريمض : نه . رج فرح ماللا ةفطاع واولا : لثم نهّلو ©

 عوفرم رخؤم أدتبم :لثم .مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راج او ماللاب رج لحم

 . ةمضلاب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ :يذلا : فورعملاب نهيلع يذلا ©

 لحم يف تابئاغلا ثانالا ريمض «نه» و .رج فرح : ىلع . هيلا فاضم رج

 ريدقتلا . ةفوذحملا - يذلا - لوصوملا ةلصب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج

 : فورعملاب .. نهيلع قحتسي يذلا لثم قوقح لاجرلا ىلع نو : ىنعملاو

 . قحتسي ىنعمب ةردقملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج

 قلعتم رورجتو راج : لاجرلل . ةفطاع :واولا : ةجرد نهيلع لاجرللو «©

 لع ينبم تابئاغلا ثانالا ريمض «نه» و .رج فرح : ىلع . مدقم ربخب 1

 قلعتم هنأل «ةجرد» نم لاحب قلعتم رورجمملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف حتفلا
 :ميكح زيزع هللاو . ةمضلاب عوفرم رحخؤم أدتبم : ةجرد . اهنم ةمدقم ةفصب
 :زيزع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانعتسا :: واولا

 اتعن نوكي نأ زوجيو ٍناث ربخ :ميكح . ةنونملا ةمضلاب عوفرم أادتملا ربخ

 . ةنوئملا ةمضلاب اعوفرم زيزعل (ةفصا١

 00 دمو 2 2 ٌّةء 1م :

 أود الخس 2 اري ستوأ ادرس لاس ِناَرَم ُنلطلا 7١4
 ايي كلم دول يك 70

 ره

 و كَ 2ك وب تكتف ياهل 2001100

2 
 © نال 3جلورياةوذغ ديت وت

 عوف رم أدتبملا ربخ 1 . ةمضلاب عوفرم ًادتبم :قالطلا : ناترم قالطلا ©
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 ضوع :نؤنلاو .ةينثتلا سيلو ةرم دعب ةرم يأ راركتلا ديفي ىنثم هنأل فألاب
 1 . ناترم قالطلا ددع ىنعمب درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع

 ”أدتبلل ةمضلاب عوفرم ربخ : كاسما .ةيفانثتتسا :ءافلا : قورعمب كاسمإف ©
 :نأ زوجيو فورعملاب كاسمالا نيب رييختلا : ريدقتلا . نعملا هرسفي فوذحم
 ' :فورعمب .كاسما مكيلعف :ريدقتب ًافوذحم مدقملا هريخو ًارخؤم ًادتبم نوكي

 ٠ . كاسماب قلعتم رورجمو راج
 .ةفوطعم : ناسحإب حيرست . رييختلل فطع فرح : ناسحاب حيرست وأ ©

 هلأ . اهارعا برعتو «فورعمب كاسمإل ىلع
 :لعق : لحي . ال لمع ال ةيفان : ال .ةيفانئتسا : واولا : مكل لحي الو ©

 ةمالغ ميملاو لحيب قلعتم رورجتو راج : مكل . ةمضلاب عوفرم عراضم
 . عمجلا

 ' عراضم لعف : اوذحأت . بصنو . ةيردصم فرح : نأ : اوذخأت نأ ©

 :واولا ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 : ةلص «اوذخخأت» ةلمجو . ةقراف : فلألاو . لعاف مفر لحب يف لصتم ريمض

 1 لحب ف ردضم ليوأتب ؛اهدعب امو ةيردصملا نأ» و اهن لي ال ةيردصملا «نأ)

 لحي لعفل لعاف عفر
 مشا اما و رج فرح («نم» نم ةفلؤم : امم : ًائيش نهومتيتآ امم ل

 .اوذخأتب :قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصوم
 : . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نهومتيتا
 عمج ةمالع : ميملا لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لضم ريمض :ءانلا
 1 جتفلا ىلع ينبم تايئاغلا ثانالا ريمض («نه» و عابشالل : واولاو ٠ روكذلا

 هي:لوعقم : اعيش .لوصوملا ةلص ؛نهومتيتآ» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف
 : نهروهم نم يأ ةركن مسأ ةنأل ةنونملا ةحتفلاب توصتنم «اوذخأت» لعفلل

 ش : .اقاخي : بصنو ةيردصم فرح : نأ . ءانتسا ةادأ [ آلإ : افاخي نأ الإ ©
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 لاعفألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف

 «افاخيا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض نينثالا فلأ :فلألاو .ةسمخلا

 ردصم ليوأتب «اهدعب امو ةيردصملا نأ» و . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص

 . عطقنم ءانثتسا وهو الاب ىتثتسم بصن لحم يف

 ةيفانلا 4ال1 و ةيردصملا ةبصانلا «نأ» نم ةبكرم : آلأ : هللا دودح اميقي الإ ه

 نم هنأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب برصنم عراضم لعف : اييقي

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :نينثالا فلا :فلألاو . ةسمخلا لاعفالا

 ليوأتب «اهدعب امو ةيردصملا نأ» و اهل لح ال ةيردصملا «نأ) ةلص «(يقي» ةلمح

 كرت ناجوزلا فاخي : ريدقتلا «افاخي» لعقلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم

 : هللا . ةحتفلاب بوصنم «(ميقي' لعفلل هب لوعفم : دودح . هللا دودح ةماقا

 ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجي هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 . ةرهاظلا

 ضام لعف : متفخ . ةمزاج طرش ةادأ : نإ .ةيفانتسا :ءافلا : متفخ نإف ©

 طرشلا لعف مزج لحم يف كرحندللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 عمج ةمالع : ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاعلا

 . روكذلا

 : هللا دوددح يقي آلأ : حانج الف هللا دودح اميقي الأ »

 لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا .اهبارعاإقبس

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم الا مسا :حانج . ًابوجو فوذحم اهريختو «نا»

 . امههيلع مثإ الف : ىنعمب بصن

 فلألاو نئاك : هريدقتو فوذحملا «ال» ربخب قلعتم رورجيو راج : امهيلع ©

 لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «(هيلع حانجالا ةلمجو ةينثعلا ةمالع

 ىنعمب لوصوم مسا «ام» و «ال) ربخب قلعتم رورجبو راج : هب تدتفا اميف ©

 لباقم يف لجرلل هعفدت لاب يأ يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا»

 ل”



 ةفرذحملا ألا لع ردقما جتفلا لع يثم ينام لعف : تدتفا . هنم اهقيلطت
 :. ىه مريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : : لعافلاو . ةئكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاضتال

 لوضوملا ةلئج (هب تدتفا» ةلمحو اهسفن تدتفا. يأ ًاراصتخا رمش فذجحو

 0 .: تدتفاب قلعتم رورجمو راجأ : . ال لحم ال

 ْ . تمم عقب لع يف نوكسلا ىلع ينس راسا كا ؟ نإ: هللا دا دودح كلت ©
 .: ةمضلاب عوف رم «كلت) ربخ :دودح .باطخلل :فاكلاو .دعبلل :ماللا
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 .:اهوذتعت .ةمزاج ةيهان :ال .بيبستلل ةيفانعتسالا : ءافلا انلا : اهودتعت الف ©

 0 . اهوزواجتت الف : ىنعمب هب لوعفم
 لت ف نوكبسلا ىلع ينبم طرش مسا : نم .ةيفانئتسا : واولا : دعتب نمو ©

 همز ةمالعو طرشلا لعف هنأل موزجم عراضم لعف : دنعشتي . أدتبم عفر
 أ. وه: هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو «ةلعلا فرحا هرخخآ فذح

 ' فانغم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب: بوصنم هب لوعفم : دودح : هللا نودح ©
 / لعف نم ةلمجلاو ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ميظعشلل رورجم هلأ
 1 1 : «نم» أدتبملا ربخ عقر لحم: يف : هباوجو طرشلا

 ' رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . طرشلا باوجل ةظبار : ءافلا : كئلوأف ©
 00 باطخلل : فاكلاو:. أدتبم عفر لحم يف

 ' : نوملاظلا . اناث أذتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ررمض : مه: نوملاظلا مه ©
 نيونتلا نع يضوع : نونلاو لاس ركذبم عمج هنأل واولإب عوفرم «مه٠ ربخ
 ' ريخأ عقر لحم يف «نوملاظلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو . درمملا مسالا يف ةكرحلاو
 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «نوملاظلا مه كتلزوأف» ةلمحو «كئلوأ»

 ْ . مزج لحم



 ا اا

 م هيرست 10 كيو هه ود اتي لعن يعياركينأ

 لعف : اهقّلط . ةمزاج طرش ةادأ : نإ .ةيفانعسا : ءانلا : اهقلط :نإف © '

 رتتسم ريمض : لعافلاو طرشلا لعف مزج لح يف حتفلا ىلع ينبم ضام

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و . وه : هريدقت ًاناوج
 . هب لوعفم

 :لحت .اهل لمع ال ةيفان :ال . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هل لحت الف ©

 :هل . يه :هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض :لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «هل لحت الف» ةلمجو لحتب قلعتم رورجم راج

 . مزج لح يف

 نامز فرظ ادعب» و . لحتب قلعتم رورجتو راج :دعب نم : ىقح دعي نم ©

 رج فرح : ىتح . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم

 . ةياغو

 «ىتح# دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : حكت : هريغ ًاجوز حكنت ©

 ااهدعي امو ةرمضملا نأا و . يه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض : لعافلاو

 :ًاجوز . لحتب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 /اجوز» فوصوملل - تعن  ةفص :هريغ .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . «ًاجوز» نم الدب نوكت نأ زوجيو ةحتفلاب ًايونصنم

 يف ةعقاو : ءافلا : الف .اهبارعإ قبس :اهقلط نإ : حاذج الف اهقلط نإف ©

 . ابوجو فوذحم اهربخو "نإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان :ال .طرشلا باوج

 . اهيلع مثإ الف يأ .بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم هال» مسا : حانج
 راجلاو هينثتلا ةمالع : فلألاو رورو راج : هيلع : اهجارتي نأ امهيلع ©

_06 



 حابج الف) ةلمجحو . نئاك : هريدقتو فوذحملا «ال» ريخب ناقلعتم رورجملاو

 يرذصم فرح : نأ .مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اههيلع
 : نؤنلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اعجارتي .بصان
 : ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : فلألاو ةسملا لاعفألا نم هنأل
 ْ ليوأتب اهالت امو ةيردصملا «نأ» و .اهل لحم ال ةيردصملا (ْنأ) ةلص «اعجارتي)

 1 يف مُنِإ الف : ريدقتلا ال» ريخب قلعتم رورجملاو رج فرب قبسم ردصم

 1 : . اهعوجر
 ' نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف ::انظ .ةمزاج طرش :ةادأ : ْنأ اًنظ ْنِإ »

 ْ يف .لصتم ريمض هانا و طرشلا لعف هنأل مزج لحم يف عفرلا ريمضب هلاصتال
 . الق انظ نإ : ريدقتلاو هاتعم مدقتل فوزحم طرشلا باوجو . لعاف عفر لحم

 لعفلاب هئببكم فرح يهو ةليقنشلا «ْنأ» نم ةففخم : نأ . اههيلع حانج
 . اههنأ هريدقت رتتسملا نأشلا ريمض :اهمساو

 ةمالعو ريدقتلا لبق نأب بوصنم عراضم لعف : ايقي: هللا دودح اميقي ©
 ! يف لصتم ريمض : فلألاو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح : هبصن
 بارعإ زوجيو «ْنأ» ريخ عفر لحب يف «(يقي» ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم
 . وهو ثلاث بارعا كانهو . اهل لحم ال «نأ» ةلص ؛اييقيا ةلمجو ةيلصو «نأ»

 ' «اهذعب امو نأ» و «4نأ» ةلص «اهيقي» و ًابصان ًايردصم ًافرح «نأ نوك زاوج
 بوصنم هب لوعفم :دودح .«نظ» لعفلا يلوعنم دسم دس ردصم ليوأتب
 ! ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب
 1 . ةرسكلا : رجلا

 نوكسلا :ىلع ينبم ةراشا مسا: يت .ةيفانئتسا : واولا : هللا دودح كلتو ©

 ' «كلت١ ريخ :دودح .باطخلل :فاكلاو دعبلل : ماللا ًادتبم عفر لحم يف

 : ٠ .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم

 ؛ هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : اهنيبي ©
 ' ةلمجو هب.لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم يمض «اه) و . وه
 . دودحل ةفص عفر لحم يف !اهنيييلا

 كر



 عوفرم عراضم لعف : نوملعي .نيبي قلعتم رورجمو راج : نوملعي موقل ©

 عقر لحم يف لصتم ريمض : واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب

 . «مرق» فوصوملل ةفص رج لع ف «"نوملعي» ةلمحو لعاف

 وْ يهوحَرسْوأ يور ٌنهْوكيسََم نلجأ ابل فرق

 هاي ءاودَتحلو سمر كيد . لكوريا

 ملكا 4 و 3 كسا را تم اور كصتأو ارو 7

 مط 5و 0
 9 2 يلع قس تسب همك رطعأو أوتو يبلع

 نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا .ةيفانئتسا : واولا : ءاسنلا متقلط اذإو ©

 ضام لعف : متقلط . طرشلا ىنعم نمضتم هيارجب بوصنم هطرشل ضفامخ

 ةلجو روكذلا عج ةمالع : ميلاو : لعاف عي لح يف ملا لع يدبم

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ءاسنلا . ةفاضالاب رج لحم يف «متقلط»

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :نغلب .فطع فرح : ءافلا : نغليف ©

 . لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : ةوسنلا نونو ةوسنلا نؤنب

 ينبم تابئاغلا ثانالا ريمض ؛ْنِه» و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نهلجأ ©

 . ةدعلا ءاضقنا نفراش يأ هيلا 0000 يف حتفلا ىلع ٍْ

 لعف : نهوكسمأ .طرشلا باوحجل ةطبار : ءافل : فورعمب نهوكسمأف ©

 ا لا لالا نم هتاض نأ نونلا فذح ىلع ينبم رمأ ٍ

 لح يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض «نه» و لعاف عفر لحم يف لصتم

 ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نهوكسمأف» ةلمجو هب لوعفم بصن

 نفوكسمأب قلعتم رورجيو راج : فورعمب

 نهوحرس .رييختلل فطع فرح :وأ : قورعمب نموحرس وأ ©

 . اهبارعإ برعتو «فورعمب نهوكسمأ» ىلع ةفوطعم فورعمب ش

 ملا



 ' : نمركسم ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاع : واولا : ًارارض نّهوكسسمت الو ©
 ١ . ةسمخلا لاعفألا نم هّنأل نونلا فّذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف
 ٠ تابئاغلا .. ثانالا ريمض «نه» و لعاف عفر لمع يف لصتم ريمض : واولا

 : هلئقو قلظم لوعفم : ًارارض . هب.لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 0 . ةحتفلاب بوصنتم هلجأل لوعفم وأ فوذحم

 ! نآب ابوصنم عراضم لعف :اودتعت .رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : اودتعتل ©
 لاعقألا نم هنأل نونلا فذح :هبصن ةمالعو ليلعتلا ال دعب ةرمضم

 نأ» و ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم : واولا .

 , رووجملاو راخجلاو ليلعتلا مالب رج لحب يف ردصم ليوأتب «اهدعب امو : سب

 ْ . نهوكسمتب قلعتم
 : ىلع ينبص مزاج طرش مسا : نم ٠ ةيفانئسا : واولا: كلذ لعفي نمو ©

 :؛ طْرْشلا لعف لعف هنأل موزجم عراضم لعف : لعقي . أذتبم عفر لحم يف نوكسلا
 ' اتلمحو وه :هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض :لعافلاو .نوكسلا :همرج ةمالعو

 ىلع ينبم ةراشا مسا :كلذ .نم أدتبملا ربخ عقر لحم يف هباوجو طرشلا لعف
 . باطخلل : فاكلاو .دعبلل : ماللاو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 .قيقمت فرح : دق . طرشلا برج يف ةعئاو : ءانلا : هسفن ملظ دقف
 ؛ .وه هريذقت ًاناوج رتتسم ريمض :هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف.: ملظ

 ٠ يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاطلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةسفن
 ' يف ءافلاب نرتقم مزاج .طرش باوج (هسفن ملظ دق» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم

 . مزج لحم
 ! لعف : اًرذختت . ةمزاج ةيهان : ال . فطع فرح : واولا : اوذختت الو ©

 . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
  ةقراف : فلألاو لعاف عقر ل يف لصتس ريمسف واولا

 ١ ةمسففلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصتم لوأ هب لوعفم : تايآ : ًاوزه هللا تايآ ©
 رؤرجب هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل «هللا» و ملاسلا ثلا عمجب قحلم هنأل

 لال



 . نونملا حتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم اوزه ةرسكلاب ميظعتلل

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوركذا .فطع فرح :واولا : اوركذاو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفالا نم دعراضم

 : ةلالحلا ظفل هللا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمعن : مكيلع هللا ةمعن ©

 هرخخأ يف ةرهاظلا ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم مسا 1

 ميملاو اهنم فوذحم لاحب قلعتي نأ زوجيو ةمعنب قلعتم رورجمو راج :مكيلع
 . روكذلا عمج ةمالع :

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام .ةفطاع :واولا : مكيلع لزؤنأ امو ©

 ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . «ةمعن» ىلع فوطعم هب لوعفم بصن لحم

 رورجو راج :مكيلع .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 ال لوصوملا ةلص 'مكيلع لزنأ» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لزنأب قلعتم

 .اط لحم

 لوصوملا نم ةفوذحم لاحي قلعتم رورجمو راج : ةمكحلاو باتكلا نم ©

 برعتو «باتكلا» ىلع واولاب ةفوطعم ةمكحلاو ٍينايب فرح «نم» و «ام»

 ش . هبارعإ

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف: هب مكظعي ©

 عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت

 لعاف نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو ظعيب قلعتم رورجبو راج : هب

 . «لزنأ»

 اهبارعا برعتو «ةمعنلا اوركذا» ىلع واولاب ةفوطعم : اوملعاو هللا اوقتاو ©

 . اهبارعا برعتو «اوقتا» ىلع واولاب ةفوطعم اوملعاو

 مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ميلع ءيش لكب هللا نأ ©

 : ءيش . ميلعب قلعتم رورجمو راج : لكي .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نأ»

 امو َنأ» و . ةمضلاب عوفرم «ْنأ» ربخ : ميلع .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . اوملعا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب «اهدعب

 تك



 اوَصَرَصاَدِ هر سا 700 ل ه#
 دإٌنهجْوزأ 0 أ ٌنَهولضح الق 2700 نإ

1586 3 

 رعي دل ميداك وبعمل برغل مكتب 2
 ندع

 ْ © تن التوك 1

 !ةميركلا ةيآلا يف اهبارعا قبس : نيلجأ نغليف ءاسنلا متقلط اذإو ©
 : . نبتدع رخآ تضقئاف ىنعمب ةقياسلا

 , نهولضعت :ةمزاج ةيهان : ال . طرشلا باوحل ةطبار ءافلا : نهولضعت الف ©
 يف لصتم يمض واولاو نونلا فذح : همزج ةمالعو الب مؤزجم عراضم لعف

 بضن لحت يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ثانالا ريمض «نه» و لعاف عفر لم

 , لعق :نحكتي .بصنو يردصم فرح :نأ : نهجاوزا نحكتي نأ ©

 نونو . ْنأب بصن لحم ف ةرسنلا نونب هلاصتال نوكسلا لع ينبم عراضم
 بوصنم هب لوعفم : نهجاوزأ .لعاف عفر لحم يف لصتمم ريمض : ةوسنلا
 نأ»'و ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض «نه١ و ةحتفلاب
 نهجاوزأ حاكن نع يأ ردقم رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا

 .٠ ١ نهولضعتب قلعتم رورجملاو راجلاو نيلوألا نهجاوزأ ةعجارم نع ىنعمب
 : نمضتم نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ : اوضارت اذإ ©

 ينبم ينبمأ ضام لعف : اوضارت . باوجب بوصنم هطرشل ضفاخخ طرشلا ىنعم
 . ةعايجلا واوب هلاصتال نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 يف «اوضارت» ةلمجو ةقراق : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ٍريمض : واولا

 ' مدقتل فوذحم طرشلا باوجو ةيفرظلا «اذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم
 ْ نهولضعت الف اوضارت اذإ ريدقتلاو هانعم

 ' وهو ةحتفلاب اوضارتب قلعتم ناكم فرظ :مهنيب : فورعملاب مهنيب ©
 . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينجم نيبئاغلا ريمسف «مهاو فاضم

 . اوضارتب قلعتم رورجو راج : فورعملاب
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 ماللا أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : هب ظعوب كلذ ©

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ظعوي .باطخلل : فاكلاو .دعبلل

 عفر لحم يف «نم هب ظعوي» ةلمجو ظعويب قلعتم رورجبو راج :هب .ةمضلاب

 . «كلذ١ ربخ

 ف نركسلا ىلع ينبم 'يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم : مكثم ناك نم ©

 حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك .لعاف بئان عفر لحم

 قلعتم رورجمو راج : مكنم .وه ا: هريدقت اراوج هيف رتتسم ريمض :اهمساو

 مكنم ناك» ةلمحو روكذلا عمج ةمالع ميملاو «نم» لوصوملا نم ةفوذع لاحب

 . بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «نمؤي

 هيف رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤي : هللاي نمؤي ©

 راج :هللاب ."ناكا ربخ بصن لحم يف «نمؤيا ةلمجبو وه : هريدقت ًاناوج
 ةمالعو نمب ميظعتلل رورج مسا 8 ةلالجلا ظنلو 8 نمؤيب قلعتم رورجمو

 . ةرسكلا : رجلا

 برعيو ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم :مويلا . ةفطاع : واولا : رخآلا. مويلاو ©

 . ةرسكلاب هلثم ةرورجب مويلل ةفص : رخآلا . هبارعا

 أدتبم عفر لمم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : مكل ىكزأ مكلذ ©

 ربخ :ىكزأ .عمجلا ةمالع : ميملاو .باطخلل : فاكلا .دعبلل : ماللا

 قلعتم رورحجبو راج :مكل .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «مكلذ»

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ىكزأب

 عوفرم ١ىكزأ» ىلع فوطعم :رهطأ .ةفطاع : واولا : ملعي لاو رهطأو ©

 عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل .ةيفانئتسا : واولا :هللاو .ةرهاظلا ةمضلاب هلثم

 هيف رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم : ملعي .ةمضلاب ميظعتلل

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف « ملعي» ةلمجو وه : هريدقت ًاناوج ْ

 مفر لع يف لصفنم ريمض : متنا .ةفطاع : واولا: نوملعت ال متنأو ©

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت .امل لمع ال ةيفان : ال .أدتبم

 كا



 1 اي ف رع و نردمال

 2و ةعابحلا اَمِجْيَنَأ ار ان نيله ا ضني تو لَ "0
 ضال هنود فطن أك مل بورا نول نفر دوو كرو عسور ب 97+ وك 0002000000 52 9

 ب رونو 27

 0 كب 00 0 طرا ايلول

 مهنا لد نأ اوطعاو هلا او ل أ 0 دهر 0 راس م1
ْ 5 

 .عوفرم ًأدتبم :تادلاولا .ةيفانئكتسا : واولا : نعضرب تادلاولاو ©

 ةوسنلا نوُبب هلاصتال نوكسلا ىلع ئنبم عراضم لنعف :نعضري ..ةمدفلاب
 ! عراضم لعف «نعضري# ةلمجو لعاف عقر لح يف لصتم ريمض :ةوسنلا نونو
 ' لحم يف لصتم ريمض : ةوسنلا نونو ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 000 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نعضريإ ةلمجو لعاف عفر
 :«نّها و :ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :نهدالوأ : نيلماك نيلوح نهدالوأ ©

 :فرظ : يلوح .هيلا فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض
 نواف نيناع ىنعمب نمضي قلتم فرانلاو نغم هلا ءانيلاب بوصنم نامز

 . هرقل نيونت نع ولع ثونلاو ىنثم هلأ

 | ىتغمب لوضوم مسأ : نم . نعضريب قلعتم رج فرخ : مالل :١ دارآ نمل ©

 ريخنب: قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا»
 حتنفلا ىلع ينبم ضام لعف :دارأ .مكحلا اذه :ةريدقت فوذحم ادتبمل
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 ال لوصوملا ةلص ؛دارأ» ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو

 . اه لم

 عراضم لعف : متي .بصنو يردصم فرح : نأ: ةعاضرلا متي نأ ©

 : هريدقت ازارج رتتسم ريمض : لعافلاو ةحتفلا هيصن ةمالعو نأب بوصنم

 (دارأ» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» واوه

 . ةحتفلاب بوصنم "متي" لعفلل هب لوعفم «ةعاضرلا»و

 ماللا :هل .رورجمو راج :دولوملا ىلع .ةيفانئتسا :واولا : هل دولوملا ىلعو ©

 عوفرم رخجا فرحب ًاظفل رج لح يف مضلا ىلع ينبم ريمض :ءاملا .رج فرح

 ىلع) رورجملاو رابججلاو «دولوملا» لوعفملا مسال لعاق بئان هنأ ىلع ًالحم

 . دلاولا وهو هل دلوي يذلا يأ مدقم ربخ عفر لحم يف ةلمج هبش ؛دولوملا

 ةسفلاب عوفرم رخؤم أدتبم : نهقزر : فورعملاب نهتوسكو نهقزر «
 . ةفطاع واولا ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض «نه»و

 ٠ رورجتو راج :فورعملاب .اهبارعإ برعتو «نهقرز» ىلع ةفرطعم :نهتيسك

 ينبم عباضم لعف : فلكت .ال لمع ال ةيفان : ال: سفن فلكت ال ©

 ٠ ةمضلاب عفورم لعاف بئان :سفن .ةمضلاب عوفرم لوهجملل

 بوصنم هب لوعفم : اهعسو .اهل لحم ال رصح ةادأ : آلإ : اهعسو الإ ©

 ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه) و ةحتفلاب

 موزجم عراضم لعف :راضت .ةمزاج ةيهان : ال: اهدلوب ةدلاو راضت اله

 راركت ببسبو ةحتف ىلإ نينكاسلا ءاقتلال بلقلا نوكسلا همزج ةمالعو الب

 لعفلا ءانب زوجيو اهحت فيو ءارلا رسكب راضت : لعفلا لصأو فرحلا

 رورجمو راج :دلوب .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان وأ لعاق :ةدلاو .لوهجملل

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ااه» و راضتب قلعتم

 .ةفوطعم يهو يفنلا ديكأتل :ال .ةفطاع :واولا : هدلوي هل دولوم الو ©

 ٠ برعإ :هل «اهدلوب ةدلاو» بارعا برعت : هدلوب دولوم

 :ثراولا ىلع . ةفطاع :واولا .دلولا ىلعو يأ : كلذ لثم ثراولا ىلعو ©

 و



 ! :كلذ .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :لثم .مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج
 ' .دعبلل :ماللا .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ْينبم ةراشا مسإ
 ْ 1 . باطخلل :فاكلاو

 ' لعف :ادارأ .ةمزاج طرش ةادأ : ْنِإ .ةيفانكسا :ءافلا : ًالاصف ادارأ نِإف ٠
 ٠ :' نينثالا فلأ : فلألا . طرشلا لعف مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم صضام
 يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالاصف .لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض
 00 7. امهدلول ًاماطق

 ! ةمالعو «ًالاصف» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج ::امهنم ضارت نع ©
 ! .صوقنم مسا هنأل ةفوذحملا ءايلا ىلع ةرذقملا ةنونملا ةرسكلا مسالا رج
 ْ فلألاو. عمجلل ميملا «ضارت» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج :امهنم
 ش 2. ةينثتلا ةمالع

 ىلع فوظعم :رواشت .ةفطاع : واولا : امهيلع حانج الف رواشتو ©
 ةيفان : ال . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : الف . ةنونملا ةرسكلاب رورجم «ضارت؛
 ! .بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم ؛ال) مسا :حانج ,(َنإ' لمع لمعت سنجلل
 ١ ميملاو . نئاك هريدقتو ًابرجو فوذحملا هلا ريخب قلعتم رورجمو راج :اهيلع

 : طْرَش باوج «اههيلع حانج الفا ةلمجو ةينثتلا ةمالع : فلألاو عمجلا ةمالع
 ّْ . مرج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج

 لغف متدرأ مناج طرش فرح : ْنِإ .فطع فرح : واولا : مكدرأ ناو ©
 لغف مزج لحم يف كرحدملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 .نيركذملا عمج ةمالع ميملاو .لعاف عفر لمع يف لصتم ريمض :ءانتلا . طرشلا

 :اوعضرتست . بصنو يردصم فرح : نأ : مكدالوأ اوعضرتست نأ ©
 لاعفألا نم هّنأل نوئلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف
 نأ) و ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم. ريمض : واولا .ةسمخلا
 «دارأ» لعفلل هب لوعقم بصنت لح يف ردصم ليوأتب ااهالت امو ةيردصملا

 لحم يف ؛لصتم ريمض ::فاكلا . اوعضرتست لعفلل ناث هب لرعفم :مكدالوأ

 د”



 عضارملا اوعضرتست نأ :ريدقتلا روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 ريدقتلا نوكيو هنع ءانغتسالل «عضارملا» نيلوعفملا دحأ فذحف . مكدالوأ

 . راجلا . ماللا فذحف مكدالوأل اوعنضرتست

 الفا بارعإ برعت : مكيلع حانج الف : متملس اذإ مكيلع حانج الف ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . «اهيلع حانج

جو طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل ضفامن بصن
 فوذحم هباو

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متملس .هانعم مدقتل

 روكذلا عمج ةمالع : ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا .كرحشلا

 متملس اذا يأ «اذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «(متملس» ةلمجو

 . عضارملل

 نوكسلا ىلع ينبم ؛يذلا» ىنعمب لوصرم مسا : ام: فورعملاب متيتآ ام ©

كسلا ىلع ينبم ضام لعف : متيتآ .هب لوعفم بصن لحم يف
 هلاصتال نو

 عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاقلا . كرحتم ا عفرلا ريمضب

 : فورعملاب . لوصوملا ةلص (متيتا» ةلمجو رركذلا عمج ةمالع : ميملاو لعاف

 . متملسب قلعتم رورجمو راج

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوقتا .ةيفانككسا : واولا : اوملعاو للا اوقتاو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل ثونلا

 لوعفم هنأل ميظعتلل بوصنم مسا : ةلالجلا ظفل هللا .ةقراف : فلألاو لعاف

 «اوقتا» ىلع ةفوطعم :اوملعا .ةفطاع واولا ةحتفلا : بصنلا ةمالغو هب

 . اهبارعإ برعتو

 ديكرت فرح لعفلاب هبشم فرح : نأ : ريصب نولمعت امب لا نأ ©

 راج : اب .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛ْنأ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . بصنو

«يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : ام .ريصبب قلعتم رورجمو
 نوكسلا ىلع ينبم 

 نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت .ءابلاب رج لحم يف

 (نولمعت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا

 «اهدعي امو نأ» و ةنونملا ةمضفلاب عوفرم «نأ» ربخ :ريصب لوصوملا ةلص
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 يمض لوصوملا ىلا دئاعلاو "اولمعا" لعفلا يلوعفم. دسم دس ردصم ليوأتب
 نأ زوجيو هنولمعت اهب : ريدقتلا : هب. لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم
 ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو !ام» نوكتف ةيردصم «ام» نوكت
 !(متيتأل يف «ام» ريمضلا ىلا دئاعلا ىلا ةبسنلاب لاخلا كلذكو . مكلمعي ريدقتلا
 ١ 1. فورعملاب نيعرجأ عضارملا متيتآ اذا : فورعملاب نهومتيتآ ام : ريدقتلا

 نص رهْشَأ هَ نحن ياج 200 332

 2 : مكسب يت َرأ فآَب دو يَع و
 0 ياست يتلق

 ينبمأ لوضوم مسإ :نيذلا .ةيفانتسا : واولا : مكنم نوفوتي نيذلاو ©
 | لمف: نوفوتي ٠ .نيذلا جاوزأو ريدقت ىلع هيلا فاضم رج لحم يف حتفلا ىل ع
 | عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبنب عوفرم لوهجسملل ينبم عياضم
 (نيذلا» لوصوملا نم ةفوذحم لاحيب قلغتم رورجمو راجب : مكنم .لعاف بئان

 0 , لرصرملا ةلص ةنرفوتيا ل ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 ! ىنعمب : نورذي .فطع فرح : واولا : نصيرتي ًاجاوزأ نورذيو «©

 ' واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عرفرم عراضفم لعف «نوكرتيا
 ' .ةحصفلاب بوصنم هب لوعفم :ًاجاوزا .لعاف عفر لخن يف لصتم ريمض
 أ نونو .ةوبسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبص عراضم لعف :نصبرتي
 1 يأ «نصبرتي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمبخ : ةوسنلا
 0 . «نيذلا جاوزأ» ردقللا ًادتبملا ريخ عفر لح يف نرظتني

 قلعتم رورجبو راج :نهسفنأب : ًارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأبي ©
 فاضم رج لحم يف حتفلا لع ينبم تابئاغلا ثانالا ريمبض «نه» و نصبرتيب
 ىلع نامز فرظ : هبارعإ زوجيو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : :ةعبرأ . هيلإ
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 بوضصنم «ةعبرأ) ىلع فوطعم :ًارشع .فطع فرح :واولا .ةدم ريدقت

 اهعم ةلخاد مايألاو يلايللا ىلا قايسلا باهذل ددعلا ركذ دقو ةحتفلاب هلثم

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رهشأو

 ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ :اذإ .ةيفانتسا :ءافلا : ّنهلجأ نغلب اذإف ©

 نشل .هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا ىلع
 : ةوسنلا نونو .ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسا ىلع ينبم ضام لعف

 ةّدعلا ء ذل ءاضننا ناش اذإف ىنعمب لعاف عقر لح يف حتشلا لع ينس لصحم

 لوعفم : نهلجأ . ةيفرظلا ؛اذإ» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلاو

 . «نهسفنأ» يف تبرعأ «ْنَه١ و ةحتفلاب بوصنم هب

 سنجلل ةيفان : ال .طرشلا باوج ارج ين ةعقاو : ءافلا : مكيلع حانج الف © :

 :مكيلع .بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «ال) مسا حانج اَنِإ» لمع لمخت

 «ال» ربخب قلعتم : رورجملاو راجل او روكذلا عمج ةمالع : ميملاو رورجمو راج

 ريغ طرش باوج (مكيلع حانج ال) ةلمجو .نئاك : هريدقتو ..ًابوجو

 . اهل لحم ال مزاج :

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .رج فرح : ين: نلعف امدق ©

 .ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نلعف . يفبارج

 !نلعف» ةلمجو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ةوسنلا نونو

 - لوصوملا ةلص

 ل لقدكف نالاج امب هللاو فورعملاب نهسفنأ يف ©

 . ةيفانئتسا : واولا . ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا ثانالا ريمض «نه)

 كافل بارعإ برع :ايةمضلاب ميما نيكس ادب ااا

 ميلع :ريدقتلا . ريدقتلا هب لوعفم هنال الحم بوصنم فوذحم ريمض دئانعلاو

 . ريبخب قلعتم رورجملاو راجلاو : مكلامعأب

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص يهو «نورزي» بارعا برعت : رييخ نؤلمعت ©
 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا : زيبخ
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 يطوي تاع ل
 كلو نوم سه عزم 0 قاسيا رع

 . عايلة دفعا و مرا اورو نوم بريمو اوال
 ص ْش ورغم كشكل ارغأت 7 0

-- 2 

 ْ 2 ولعه نوعا
 8 ٠ يسم سام ل م رد مي عتجاا#

 ! رورجمو راج : مكيلع . يف حتنفلا ىل اع ينبنم «الا مسا : حانج
 1 روكذلا عمج ةمالع : ميلر ذأ 0 ًايوجو فوذحملا ؛ال) ريخب قلعتم

 1 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف اهتليثم ىلع ةفوطعم ةلمجلاو
 نوكسلا ىلع ينبم .لوصوم مسا : ام .رج فرح : ين: هب متضرع اميف ©

 لعف : :متضرع . ل9 ربخب وأ حانجب قلعتم رورجملاو رابجلاو يفب رج لحم يف
 ليصتم ريمض :ءاتلا .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 ايف ىنعمب روكذلا ةمالع : ميملاو .لعاف عفر: لح يف مضلا ىلع ينبم
 رؤرجبو زاج : هب. . امل لحم ال لوصوملا ةلص «متضرنعا ةلمحو . امتحول
 . متضرعب قلعتم

 ! 'ام» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج :أ ءاسنلا ةيطخ نم ©
 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :ءاسنلا. .ينايب رج فرح «نماو

 برعتو «متضرعا ىلع وأب ةفوطعم : : متنكأ وأ : مكسفنأ يف متنكأ وأ ©
 .متنكأب قلعتم رورجمو راج : :مكسفنا يف ٠ .كلذ متيفخأ وأ : ىنعمب اهبارعا
 ةمالع : ميلاو .ةفاضالاب رج لحم يف. مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض : فاكلا
 . روكذلا عمج

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ,ضام!لعف : ملع : هللا ملع ©
 . ةمضلاب ميظعتلل
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 اكلا .لعفلاب هبشم بصنو ديكوت فرح : نأ : نهنوركذتس مكنأ ©

 عج ةمالع ميملاو ٠ .1نأ» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 لعف : نمنوركذت . بيرقلل «لابقتسا» فيوست فرح : نيسلا .١١ روكذلا

 لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توشب عوفرم عراضم

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض «نه» و لعاف عفر لح يف

 امو نأ» و «نأ» ربخ عفر لحم يف (نهنوركذتس» ةيلعفلا ةلمجلاو هب لوعفم

 . «ملعا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب «اهدعب

 ال كاردتسا فرح :نكل .ةيفانكتسا : واولا : ًارس نه ودعاوت ال نكلو ©

 م ٠

 الب موزجم عراضم لعف :نهودعاوت . ةمزاج ةيهان :ال .ففخم هلأل هل لمع

 لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح :همزج ةمالعو

 .اوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : نه لعاف عفر لح يف

ب دعتم ناث هب لوعفم وأ ةنونملا ةحجفلاب بوصنم لاح : رس هب
 ىلع يأ راج

 . رس

 ةفورعم ةدعاوم الإ نهودعاوت الب ةقلعتم ءانختسا ةادأ : آلإ : اولوقت نأ الإ

 لعف :اولوقت . بصنو يردصم فرح :نأ .اولوقت نأب الإ نهودعاوت ال وأ

 . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم

 امو ةيردصملا نأ» و ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 «نأ١ ةلص «اولوقت» ةلمحو ةردقملا ءابلاب رج لح يف ردصم ليوأتب «اهالت

 ءانثتسالا ىلع بصن لحم يف ردصم ليوأتب وأ ال لحم ال ةيردصملا

 . هلثم ةبوصنم ًالوقل ةفص : ًافورعم .ديكوتلا ىنعمب ردصم

 .ةمزاج ةيهان : ال . فطع فرح : واولا : حاكنلا ةدقع اومزعت الو ©

 لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح همزج ةمالعو الب موزجب عراضم لعف :اومزعت

 ال ىنعمب ةقراف فلألاو لعاف عفر لع يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا

 فاضم :حاكتلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةدقع . جاوزلا دقع اومربت

 . راخلا فذحو ةدقعلا ىلع ىنعمب وأ هيلا
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 ' عاشت لثف : غلبي ٠ روي ةياغ فرح : تح : باتكلا غلبي ىتح
 : نأل و ةمضلاب عوفرم:لعاف : باتكلا .(ىتحا دعب هرمضم نأب بوصنم

 , قلعتم رؤرجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب "اهدعب امو ةرمضملا
 . اومزعشب

 لصتم ريمض : ءاحلاو .ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم : هلجأ : اوملعاو هلجأ ©
 رمأ لعف':اوملعا ,ةيفانثتسا :واولا .ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع .ينبم
 | ريمض :واولاو ٠ ةسمخلا لاغقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبنم

 1 . لعاق عفر لح يف لصتم

 : ةلالخلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم بصنو ديكوت فرح : نأ : ملعي هللا نأ ©
 عوفرم عزاضم لعف : ملعي .ةرهاظلا ةحتفلاب عيظعتلل بوصنم «نأ» مسا ش

 ةيلعفلا ةلمجلاو .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمضا : لعافلاو ةمضلاب
 ينوعفم دسم دس ردصم ليوأتب «اهالت امو»و (نَأ» ربخ عفر لحم يف «ملعيلا

 . ء«اوملعأ»
: 

 لوعفم بصت لح يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا ؛ ام: مكسفنأ يف ام ©

 ةقوذحللا ةلصلا ةلمجب قلعتم رورجتو راج : مكسفنأ يف .ملعيا لغشللا هب

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح

 نأل نونلا فقذح ىلع ينبم رمأ لعف :اورذحا .ةيفانكتشسا : ءافلا : هورذحاف ©
 ..لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم
 1 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : : ءاطاو

 : روفغ ٠ اهبارعإ قبس : هللا نأ اوملعاو : ميلح روفغ هللا نأ اوملعاو ©
 زوفغل ةفص : هبارعا زوجيو اهل نات ربت : ميلح .ةمضلاب عوفرم نأ» ربخ

 ينوعفم دسم دس ردصم ليوأتب («اهدذعب امو نأا و ةَمفلاب هلثم ةعوفرم

 . «اوملعا»
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 ب 0011 1001 201 -ء 12 و 0000 :

 ّنهوعيمو هيرو يأوي أ نهوْسمدلاَم اسيل[ نمط |مكسإع عج فرك"

 ©« ياء قولا دحر ةككزئفلا عود يكل
 ؛الا مسإ :حانج .4ْنإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال : مكيلع حانج ال ©

 «ال» ربخب قلعتم رورجمو راج :مكيلع .بصن لحم يف حتفلا لع ينبم
 . دوجوم وأ نئاك : هريدقتو فوذحملا

 ىلع ينبم ضام لعف : متقلط .ةيزاج طرش ةادأ : ْنِإ : ءاسنلا متقلط نإ ©

 : ءاتلا . طرشلا لعف مزج لحم يف كرحدللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 عمج ةمالع :ميملاو .لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 مدقتل فوذحم طرشلا باوجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ءاسنلا .روكذلا

 . مكيلع حانج الف ءاسنلا متقلط نإ : ريدقتلاو هانعم

 .بلقو مزجو يفن فرح : مل .اهل لمع ال .ةيفان : ام: ٌنهوسمت ملام ©
 نم هنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف :نِهوسَت

 ريمض «نِه» و لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا

 لبق نم» ىنعمب نوكت وأ هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم تايئاغلا
 : . «مهوسمت نأ

 لغف : اوضرفت نأ وأ . «ىتح» ىنعمب فطع فرح : نهل اوضرفت وأ ©

 واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو اوأ» دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم

 «نها و رج فرح ماللاو ةقراف :فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ثانالا ريمض
 ىلع فوطعم ردصم ليوأتب اهدعب.امو ةرمضملا «ْنأ» و .اوضرفتب قلعتم

 نه اوضرفت نا لبق نمو ىنعمب نوكت وأ قباسنلا مالكلا نم عزتنم ردصم
 . ًارهم

 :واولا . ةنوثملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ًارهم يأ: نهوعتمو ةضيرف ©
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 نم ةعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نهوغتم . ةيفانتسا
 ,ريمض «ْنِه١-و لعاق عفر لحم يف. لصتم ريمض : واولاو .ةسمنلا لاعفألا
 ب لوعفم بصن لحم يف حتفلا لع ينبم - تابئاضلا ثانألا ريمسف - لصتم

 . «نهرسمت مل ام) ىلع ةفوطعم ءاوضرفت وأ” نوكت نأ زوجيو

 .مدسقم ربخب قلعتم رورجتو راج : ىنغلا ىلع يأ : هردق عسوملا ىلع ©
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءافلاو . .ةمضلاب عوفرم: رخؤم أدتبم :هردق
 ا ٠ هيلا فاضم رج لح

 . ىلع واولاب ةفوطعم ةيمسالا ةلمجلاو :ريقفلا ىلعو يأ : هردق رتقملا ىلعو ©
 . اهبارعا برعتو ؛هردق عسوملا ىلعا

 .عتفلاب بوصنم قلطم لوعفم ًاعيتت ىنعمب : ًاعاتم : ف ورعملاب ًاعاتم ©

 . رورجيو راج : فورعملاب . نهوعتل ديكأت وهو نونملا

 زوجيو نوثملا حتفلاب هلثم ةبوصنم ًاعاتل ةفص :ًاقح : نينسحملا ىلع ًاقح ©
 : نيتسحملا ىلع . كلذ قح : هريدقت فوذحم لعفل اقلطم ًالويغفم نوكت نا

 : ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو هلوعفمب وأ ًاقحب قلعتم رورجمو راج
 ؟فورعملاب» رورجملاو راجلاو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو :ملاس

 هلعفب وأ ًاعاتمب قلعتم

 1 اوستن حكي يو 7 ون -

 نام هلا 2 لارا
 مي عسس فرح .ةفطاع :واولا :  نمومتقلط ناو 9

 ' يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . طرشلا لعف مزج لحم يف كرحنللا
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 ريمض ؛ْنها و عابشالل : واولاو روكذلا عمج ةمالع : ميملا لعاف عفر لحم
 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 فرح :ْنأ .نهومتقلطب قلعتم رورجيو راج : نهوسمت نأ لبق نم ©
 : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : نهوسَت .بصنو يردصم
 عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح

 ةلمجو هب لوعفم بصن لخم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ْنه» و لعاف
 يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» و ا لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «نهوسمت»

 . هيلا فاضم رج لحب

 .قيقحت فرح :دق .ةيلاح :واولا : ةضيرف ْنِهل متضرف دقو ٠

 كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :متضرف
 ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاتلا . «بطاخملا#

 لحم يف تابئاغلا ثانالا ريمض «نها و رج فرح ماللا .روكذلا عمج ةمالع

 نهل متضرف دق» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةضيرف .ماللاب رج

 ا نم ان دورجلاو راكب كح بعل لع يف ةشرن

 أدتبم : فصن .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافل : متضرف ام فصنف «

 ىلممب لوصوم مسا نام بجو هرينقت فوقع : ديشو ةيسفلاب عوفرم

 ينبم ضام لعف :متضرف . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا»

 لحم يف لصتم ريمض :ءاتلاو .كرحنملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «متضرف» ةلمجو روكذلا عمج ةمالنع ميملاو لعاف عفر

 ام ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنمو فوذحم ريمض لوضصوملا ىلا دئاعلاو

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «متضرف ام فصنف» ةلمجو متضرف
 . مزج

 .نوفعي نأب الإ متضرف ام فصنب ةقلعتم ءانثتسا ةادأ :آل :١ نوفعي نأ الإ .٠

 نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف :نوفعي .بصنو ةيردصم فرح :'ْنأ

 ينبم لصتم ريمض : ةوسنلا نونو .نأب :بصن لحم يف ةوسنلا نونب هلاصتال

 لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا نأ» و لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

 تك را



 ربخلاو ًارخؤم أدتبم ةفصنا نوكت نا زوجنو ردقملا «ءابلا» رجلا فرحب رج

 : . فصن مكيلعف يأ ًافوذحم

 فوطعم بوصنم عراضم لعف : وفعي .فطع فرح : وأ: يذلا وفعي وأ ©
 نوكشلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا .ةحتفلا هبصن ةمالعو «نوفسعي» ىلع
 1 . 'اوفعي» لعاف عفر لح يف

 : ءاهلاو .مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هديب : حاكتلا ةدقع هديب ©

 رخؤم أدتبم 5 :ةدقع .ةفاضالاب رج لع يف رسكلا ىلع ينجم لصصم ف

 . اه لال

 5008 .بصنو يردصم.فرح : نأ .ةيفانئتسا : واولا : اوفعت نأو ©
 ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضف
 :امو: ةيردصملا نأ» و ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : اولا

 . وفعلاو : ريدقتلا أدتبم عفر لحم يف ردصم ليوأتب «اهدعب

 : روزجتو راج :ىوقتلل .ةمضلاب عوفرم أدتبلا ربخ :برقأ : ىوقتلل برقأ ©
 . ؤذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا : مسالا رج ةمالئعو برقأب قلعتم
 . هلعف هب ىدعتي يذلا فرحلاب يدع «بزقأ» ليضفتلا لعفأو

 عرابضم لمف :اوست .ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانئتتسا : واولا : اوسشنت الو ©

 ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح همْرَج ةمالعو الب موزجم

 .. ةقراف فلألاو لعافأ عفر لحم يف لصتم

 ؛ ناكم فرظ :مكنيب .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لضفلا : مكنيب لضفلا ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو .ةفاضالاب رج.لح

 : مسا :ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم بصنو ديكرت فرخ : نإ : امي هللا نإ ©
 ؛ لويطوم مسا :ام . رج فرح : ءابلا : اهب .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛نِإ»

 . ريصبب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ل554



 يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ريصي نولمعت ©

 ةلص «نولمعي» هلمجو ةمضلاب عوفرم هَّنإ» ربخ : ريصب .لعاق عقر لحم

 هنأل لحملا بوصلم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اه لع هل لوصوملا

 . مكلمعب ليوأتلا ةيردصم «ام١ نوكت وأ هنولمعت ام : ريدقتلا .هب لوعفم

2 

 . #*  َنيِبَكِيارمعَو لسولا زكضلاكي ٍتَواَص ل ءاوظتح

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعن : اوظفاح : تاولصلا ىلع اوظفاح ©

 لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم ٠

 . اوظفاحب قلعتم رورجمو راج :تاولصلا ىلع .ةقراف : فئألاو

 ؛تاولصلا» ىلع ةفوطعم ةالصلا ةفطاع : واولا : ىطسولا ةالصلاو «© .

 ةمالعو اهلثم ةرورجم ةالصلل «تعن» ةفص 08 .ةرسكلاب اهلثم ةرورجم

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا : اهربج

 .اهبارعا برعتو «اوظفاح» ىلع ةفوطعم اوموق ةفطاع : واولا : هلل اوموقو ©

 ةمالعو ماللاب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالخلا ظفل . رج فرح : ماللا : هلل

 . اوموقب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا : رجلا

 نيونتلا نع ضوع : نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيتناق ©

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو

 مكه عام اأو وسنه سواكن متم نو

 ه© نسا وكول
 ضام لعف : متفخ .مزاج طرش فرح : ْنِإ .ةيفانتسا : ءافلا : متفخ نإف ©

 مزج لحم يف (نيبطاخملا» كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . طرشلا لعف
 . عمجلا ةمالع

 ا



 ' عمج نيلجار يأ :ًالاجي . طرشلا باول ةطبار : ءافلا :ًاتابكر وأ ًالاجرف ©
 فوطعم :ًانابكر .رييختلل فطع فرح :وأ ةحتفلاب بوصتم لاح : لجار

 :ةردقملا الاجر الصف ةلمحو .نونملا حتفلاب هلثم بوصشم «ًالاجرلا ىللع

 | تلد هنأل لاحلا لماع فذحو مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج

 . ةئيرق هيلع

 ' نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةيفانتسا : ءافلا : متثمأ اذإف ©
 . طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا ىلع ينبم هباوجب بوبصنم هطرشل ضفاخ

 ' كرحتللا عفرلا ريم هلاصتال نوكسلا ىلع ينم ضام لعف :متنمأ
 : : ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم :ريمض ءادلاو «نيبطاخملا»

 ١ «اذإ) دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف «متنمأ» ةلمجو نيركذملا عمج ةمالع
 00 : . ةيفرظلا

 ' ىلع ىنبم رمأ لعف : اوركذا . طرشلا باوجل ةطباز.: :ءافلا : هللا اوركذاف ©
 ' يف لصتم ريمبض :واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح
 ال مزاج نيغ طرش باوج ؛اوزكذاف» ةلمجو ةقراف : فلألاو لعاف عفر لم
 00 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . امل لحم

 ْ ضام لعف : مكنلع . مكاده هنأل يأ ليلعتلل انه :. فاكلا : مكملع امك ©

 | : كفاكلاو وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 ةمالع .: ميملاو هب لوعفم بصن لحن يف مضلا ىلع ْينبم لصتم ريمض
 وامل لحم ال ةيردصملا "ام) ةلص «مكملعا ةلمحو ةيردضم «اماهو .عمجلا

 ' رورجملاو راجلاو .فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا "ام»
 ٠ . اوركذاب قلعتم

 ' لخم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : اونوكت مل ام ©

 : موزجم عراضم لعف :اونوكت .بلقو مزجو يفن ةادأ : مل .هب لوعفم بصن
 ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح :؛همزج .ةمالعو ملب

 «نوملعت اونوكت مل» ةلمجو ةقراف : فئلألاو «نوكت» مسأ عفر لخغ يف لصتم
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص
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 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت ©

 لوصوملا ىلا دئاعلاو ةاونوكت# ريت بصنت لحم يف «نوملعت# ةلمجو . لعاف

 .هنوملعت اونوكت مل ام :ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 ع ارم لاَ جودا أ ٌةَحصْوأجْعْرَأ نَأَورَديو سولو 001

 و و نوم َق نأ 2. و ص ع وسم ف

 ديكر رعسأو فوعكرب نضع ٍقَنَأَمَ يف كيلا الق نج بمن

8 
 ينبم لوصوم مسا : نيذلا .ةيفانئكسا : واولا : مكفم نوفوتي نيذلاو ©

 جوفرم . لوهجملل ينبم عراضم لعف :نوفوتي .أدتبم عفر لحب يف حتفلا ىلع
 راج : مكنم .لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 ينايب رج فرح 1نما و «؟نيذلا» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو

 ةلص ؛نوفوتي# ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو مكنم مهتوك لاح ريدقتلا

 .لوصوملا

 «نوفوتي» ىلع ةفوطعم : نورذي . ةفطاع : واولا : ًاجاوزأ نورذيو ©

 هب لوعفم :ًاجاوزأ .ةلعاف واولاو مولعملل ينبم لعفلاو . اهبارعا بربعتو
 . اجاوزأ مهءارو نوكرتيو : ىنعمب « نونملا حتفلاب بوصنم

 :هريدقت ردقم لعفب بوصنم قلطم لوعفم  ردصم : مهجاوزأل ةيصو ©

 ربخ عفر لحم يف «نوصوي# ةردقملا ةلمجلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو «نوضصوي

 نم ةفوذحم ةفصب وأ نوصويب قلعتم رورجيو راج : جاوزأل .؟نيذلا» أدعبملا

 رخآ هجو كانهو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و «ةيضو»

 هب ًالوعفم بصن لح يف ًالوصرم سا «نيذلا» نوك وه . . ةلمجلا بارعال
 هذه يف ؟ةيصو)» بارعإ نوكيو . . نيذلا مزلأو : هريذقت فوذحم لعفل

 . «مزلأ» ردقملا لعفلل ًايناث هب ًالوعفم ةلاحلا

 هبصن ةمالعو نوصويب برصنم هب لوعفم :ًاعاتم : لوحلا ىلا ًاعاتم ©
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 : نعتمي : :ىنعمب ردقم لعفل قلطم لوعفم يأ ردصملا لع ًابوصتم وأ ةحتفلا

 8 «ًاعاتم» .نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج :لوحلا ىلا . ًاعاتم

 زوجيو ةحتفلاب بوصنم ؛ًاساتم» هنم لدبملا نم لدب : ريغ: جارخإ ريغ ©

 ٠ هيلا فاضم : جارخا .تاجرحت ريغ : ريدقتب جاوزألا نم ًالاح :هبارعإ

 . ةنونملا ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم
 لجف : نجرخ . مزاج طرش فرح : ْنِإ .ةيفانئسا :اءافلا : نجرخ نإف ©

 نونو طرشلا لعف مزج لحم يف ةوسنلا نونب هلاصتال نوكنلا ىلع يتبم ضانم
 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ثانالا» ةوسنلا

 لمعت ستجلل ةيفان : ال .طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : مكيلع حانج الف ©
 : مكيلع . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «ال» مسا : حانج . «َّنإ) : لمع
 1 ةمالع : ميملاو : نئاك : : هريدقتو فوذحملا "ل١ ريخب قلعتم رورجمو راج

 . عمجلا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : امررج فرح : نلعف ام يف

 1 ينبم ضام لعف : نلعف . اهربخب وأ ال مساب قلعتم زورجملاو راجلاو يفب

 ١ ىلع: ينبم لصتم ريمض : نونلاو «ثانالا» ةرسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع

 حاج الف» ةلمجو لوصوملا ةلص «نلعف» ةلمجو لعاف عفر لحم يف حتفلا

 . مرج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مكيلع

00 
 ريمض «نهاو نلعفم قلعتم رورجمو راج : فورعم نم َنهسفنأ يف ©

 ! راج : :فورعم نم . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ثانالا تابئاغلا

 :ريدقتلا . ينايب رج فرح «نم» و ؛اما لوصوملا نم نم ةفوذخ لاحب رورجمو

 . هتلعف (يف ريدقتلا هب لوعفم هّنأل

 - فرم أديم : ةطلجلا ظفل ل .ةيفاتنحسا : وارلا : ميكح زيزع هللاو ©

 ' : هبارعا زوجيو «ناث» ريخ :  ميكحل :ةمضلاب عوفرم ربخأ : زيزع .ةمضلاب

 . ةنونملا ةمضلاب ب ًاعوفرم زيزعل ةفص
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  7١ييلاع سينفع ٍدقلشر «
 راج : تاقلطملل .ةيفانئتسا واولا : فورعملاب عاتم تاقلطظمللو ©

 :فورعملاب .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : عاتم . مدقم ربخب قلعتم رورجيو
 هلعفب وأ عاتمب قلعتم رورجمو راج

 لعفل نونملا حتفلاب بوصنم - قلطم لوعفم  ردصم : نيقتملا ىلع ًاقح ©

 ٌقحب قلعتم رورجمو راج :نيقنملا ىلع . آقح كلذ قح : هريدقت فوذحم

 نيونت نع ضوع : نرنلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو

 - درفملا

 2 ولمن ماعد لي َءودنيبدِلك 77
 ٍبئان بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : نييي:كلذك ©

 انيبت هللا نيبي ريدقتلا . هل ةفص وأ فوذحملا  قلطملا لوعفملا  ردصملا نع

 :نيبي .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ .كلذ لثم

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 رورجيو راج : مكل .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :هللا : هتابآ مكل .هللا ©

 ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : هتايآ .روكذلا عمج ةمالع :ميملاو .نيبيب قلعتم

 ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو .ملسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب
 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع

 : فاكلا . نكمملا عقوت ديفي لعفلاب ةبشم فرح : ّلعل : نولقعت مكّلعل ©
 عمج ةمالع : ميملاو .«لعلا مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا توبثب عرفرم عراضم لعف :نولقعت .روكذلا

 ريخ عفر لحم يف «نولقعت» ةلمجو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض : واولاو

 . ؟لعلا
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 ١ يرن َلَكَف تْرْلا ردح ولأ رهو هر يو نمأ هيلا .

 وويل ارك قولو سالم سولي

© 
 1 + هاعمو طفل ماهفتسا ةزمهلا : ملعت ملأ وأ ربخت ملأ يأ: نيذلا ىلإ َرَن ملأ ©

 : مزج عراضم لعف : نت .بلقو مزجو يفن ةادأ : 1 .بيجعتلاو ريرقتلا

 َيَدَع اذهو رظنت ملأ ىنعمب وأ - ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب

 , فرح :ىلإ .تنأ هيدقت ًايوجو هيف رسم هيمسخ لعا كلو ىلإب ارش لف

 راخلاو ىلإب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لعشلاب لوصوم سا: نيذلا ٠
 . لعفلاب قلعتم رورجملاو

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبع ضام لعف : اوجرحخ : مهرايد نم اوجرخ ©
 ةلمجو ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 1 مو اوجرخب قلعتم رورجيو راج : مهرايد نم . لوصوملا ةلص «اوجرخ»
 . لإ فاضم رج لحم يف نوكسلا لع ينبم ني ئاغلا ريمض

 . لح بصت لع يف أ لة رس م د قل

 ش ال امم دو كاد

 : محل . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق .ةيفانئتسا : انلا : هللا مهل لاقف ©
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هلا . رورجمو راج

 : ةسمخلا لامثألا نم هعراضم نآل نونلا فذح لع ينبم رمأ لعف : اوقوم ©
 يف «اوتوم» ةلمجو ةقراف : فلألاو . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 اا . لاقب قلعتم «مهلا و هب لوعفم بصن لحم

 كرا
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 ةرسفملا «مهتامأ» ىلع ىلع ةفرطعم : مهايحأ . فطع فرح : مث : مهايحأ مث ©

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ايحأ .ءاوتوم مه لاقف» ةرابعل

 بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مهد و . رذعتلل فلألا

 اي ربخت ملأ ىنعمب «رت ملأ» نم نآرقلا يف ام لك : ةيولاخ نبا لاق . هب لوعفم

 بطاخملل ريرقت ماهفتسالاو نيعلا ةيؤر نم ال بلقلا ةيؤر نم وهف دمحم

 . خيبوتلل نيكرشملاب ضيرعت هيفو ّيبنلا وهو

 .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح :ّنِإ : سانلا ىلع لضف وذل هللا ّنإ »
 مال : ماللا :وذل . . ةحشفلاب ميظعفلل بوصنم « «نِإ» مسأ: ةلالخلا ظفل هللا

 وهو ةسمخلا ءامسالا نم هنأل واولاب عوفرم نإ ربخ : وذ .ةقلحزملا ديكوتلا

 راج : سانلا ىلع .ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم : لضف .فاضم
 . لضفب قلعتم دورجتو

 ديفي لعفلاب هبشم فرح : ّنكل ٠ ةيكاردتسا :واولا : سانلا رثكأ ّنكلو ©

 رورجم هيلا فاضم :سانلا .ةحتفلاب بوصنم اًنكل» مسا :رثكأ .كاردتسالا

 . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركشي .اف لمعال ةيفان :ال : نوركشيال © .
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .ةسمخلا لاعقألا :نم هنأل نونلا

 . «نكلا ربخ عفر لحع.يف ؛نوركشي ال» ةيلعفلا ةلمجلاو

 2  ٌيطْس هاذ ازاعأاو مال يس فون : : ١
 :اولتاق .حصألا ىلع ةيفانعتسإ وأ ةفطاع ':واولا : هللا ليبس يف اولتاقو ©

 : اواولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 رورجمو راج :ليبس يف .ةقراف :فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .اولتاقب قلعتم

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو

 برعتو «اولتاق» ىلع ةفوطعم : اوملعا . ةفطاع : واولا : هللا ّنأ اوملعاو ©
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 مسا : !ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم بصنو ديكوت فرح : نأ . اهبارعإ

 : . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛نأ»

 ةفص وأ ٍناث ربخ ميلع ةمضلاب عوضرم هنأ» ربخ : عيمس : ميلغ عيمس ©

 يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب ؛اهالت امو ْنأ؛ و ًاضيأ ةمضلاب عوفرم عيمسل

 . هاوملعا»

 لطي ةهأو ةريزك هاي انا دك ةاَيَسح اص نافيا اَدنَك 5 ١ رو 2 السلا تكرس 7 2
 هور و

 نر و

 . أذتبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ماهفتسا مسلا : نم : : يذلا اذ نم

 ل مسا : : يذلا 3 ؟نم) ربخ عفر لحم يف نوكسلا: ىلع ينبم ةراشا مسا

 ا . ةراشالا مسال نايب فطع عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 زتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف ::ضرقي : هللا ضرقي ©

 بفوصنفم.ميظعتلل هب لوعفم : ةلالحلا ظفل هللا . وه .: هريدقت ازاوج هيف

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص (هللا ضرقي١» ةلمجو . ةحتفلاب

 ةفص ::ًانسح . نونا حتفلاب بوصنم هب لوعفم : اضرق : ًاذسح ًاضرق ©
 1 . ةحتفلاب هلثم بوصنم «ًاضرق» فوصوملل

 ةرمضم أب برصنم عراضم لعف :هفعاضي .ةيببس :عءافل لا: هل هفعاضدف ©

 :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو ماهفتسالا باوج .هنأل ءاقلا دعي

 1 . كففعاضيب قلعتم رورجو

 :ةريثك ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم هردصم» ًافاعضأ : ةريثك ًافاعضأ ©

 . ةحتفلاب ةيوصنم ًافاعضأل - تعن - ةفص

 عوفرم أذتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانثتسا :واولا : طسببو ضيقي شلاو ©

 هيف رتتسم ريمض :لعافلا و .ةمضلاب عوفرم عراضم. لعف :ضبقي .ةمضلاب

7755# 



 :واولا .أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ضبقي» ةيلعفلا ةلمجلاو .وه :هريدقت ًاناوج

 ٠ اهبارعإ برعتو "ضبقي» ىلع ةفوطعم :طسبي .ةفطاع

 . نوعجرتب قلعتم رورجمو راج :هيلإ .ةيلاح واولا : نوعجرت هيلإو ©

 نم هّنأل نوئلا توبثب عوفرم .لوهجملل ينبم عراضم لعف :نوعجرت

 هيلإ» ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا

 عفر لحم يف «نوعجرت هيلإ» ةيلعفلا ةلمجلاو . لاح بصن لحم يف ؛نوعجبرت

 . نوداعت هيلا متنأو : هريدقت ًاراصتخا فوذحم أدتبمل ربخ

 رج 4 م يس رى هسأ 21 ست - 7 1

 لينا كمال تعوذ طول سعي اَ!دإ]إ لأ” 5 *
 م اسم قذر مو د رس د :

 اولي الاليم كآ نإ ْيَصْزَعْلَ باريس
 طع كهل رو

 م و لا هه ا رك

 اسبر اَتحْخدعور سو يلوا
 ني هم لا نأ ف |[ كوة شو دعك ووك كلاس قو داس رس

 : مل . بيجعتلاو ريرقتلا ىنعم يف ماهفتسا ةزمه : ةزمهلا : ألملا ىلا رت ملأ ©

 : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : رت . بلقو يفنو مزج فرج

هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض : هلعافو (؛ةلعلا فرح» هرخخآ فذح
 .تنأ :

 ري مل نم بطاخملا نوكي نأ زوجيو ىرتب قلعتم هألملا ىلإ) رورجملاو راجلاو

ةلاحلا هذه ينو بجعتلا يف لثملا ىرجم ىرج مالكلا اذه نأل عمسي مو
 نوكي 

 . وه هريدقت ًازاوج ًارتتسم ًاريمض لعافلا

 ةمالعو نمب رورجم مسإ :ينب . ضيعبتلل رج فرح : ليئارسا ينب نم ©

 :ليئارسا .ةفاضالل هنون تفذحو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا : هّرج

 . فرصلا نم عونمت هنأل ةحتفلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 رورجم هيلا فاضم : ىسوم . «ليئارسا ينب» نم لدب : ىسوم دعب نم ©

 عنمو فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . روصقم مسا هنأل رذعتلا ةكرحلا روهظ

 روس



 ' يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : ذإ : مهل يبنل اولاق ذإ ©
 ' ينبم مسا: ذإ .وهو ؛اذإ» بارعإل رججآ هجو كابهو ىرتب:قلعتم بصن لحم
 ' ؛اولاق .ركذا : هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 ' ”نم عنم حتفلا ىلع ينبم وأ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 : عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ
 ' «ذا» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «اولاق» ةلمحو ةنقراف فلألاو لعاف
 ' «مه) و رج فرح :ماللا ؛مجل .اولاقب قلعتم رورجبو راج :يبنل .ةيفرظلا
 ' محلا رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض
 0 1 . «يبن» فوصوملا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 : ثعبا «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف :ةلمجلا : اكلم انل ثعيا ©
 ْ . تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم .رمأ لعف
 . نوتملا حتفلاب بوصنم هب لوعفم :ًاكلم .ثعباب قلعتم رورجمو راج :انل

 ؛ بلطلا بازبج هلأل موزجم عراضم لعف :لتاقن : هللا ليبس يف لتاقن ©
 ا : .مريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : هلعافو هرخخآ نوكش : همزج ةمالعو

 ' رورجم هيلإ فاضم : هللا . لتاقب قلغتم رورجمو راج :: ليبس يف . نحن
 ش . ةرسكلا .: رجلا ةمالعو ميظعتلل

 ' ريمض : لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : متيسع له لاق ©
 ' يهو ريرقتلا ىتعمب ماهفتسا ةادأ : له . وه : هريدقت ازوج هيف رتتسم
 ريَمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينيم صقان ضام لعف : متيسع . ؛دق" ىنعمب
 ةئسع» مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . بطاخللا
 ّْ أ. عمجلا ةمالع ميمو

 ينبم ضام لعف :بتك . مزاج طرش فرح :ْنِإ : لاتقلا مكيلع بتك ْنإ ©
 راج : مكيلع . ْنإِب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 لعاف بئان : لاتقلا . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو .بتكب قلعتم رورجمو
 . امل لحي ال اهربخخو «ىسع# نيب ةيضارتعا ةيطرشلا ةلمجلاو .ةمضلاب عوضرم

 ا



 لاتقلا مكيلع بتك نا :ىنعملاو «متسع# ربخ هرسفي فوذحم طرشلا باوجو

 يهو 4ال) و بصنو يردصم فرح يهو (ْنأ» نم ةبكرم : لأ : اولقاقت لأ

 فذح :هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اولتاقت . اه لمع ال ةيفان

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :راولاو .ةسمخملا لاعفألا نم هنأل نونلا

 بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «"نأ» و . ةقراف :فلألاو

 ردصملاو اهلعاف ءاتلاو ًامات ًامزال ًالعف «ىسع# نوكت نأ زوجيو «متيسسع# ربخ

 اونبجت ْنأ ئشخأ يأ لاتقلا مدع متبراق ىنعمب افوعفم بصن لحم يف لوؤملا

 . لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «اهدعب امو متيسع دق» ةلمجلاو

 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق : انل امو اولاق ©

 . ةيفانئكتسا :واولا . ةقراف :فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 انل .راكنالا ديفي أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :ابم

 امو» ةلمجو لاتقلا كرت ىلإ انل عاد يأ ىنعمب «ام» ربخب قلعتم رورجمو راج

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «اهدعب امو انل

 ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : لتاقن .اهبارعإ قبس : الأ : لتاقن الآ ©

 نألاو . .نحن : :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .ةحتفلا هبصن

 نيلتاقم ريغ انل ام يأ لاح بصن لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا

 . «يف» راجلا فذحو . لاتقلا مدع يف انل ءيش َيأ وأ . لتاقن ال فيك يأ

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . لتاقنب قلعتم رورجيو راج : هللا ليبس ْق © .

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحم 1

 :انجرخأ . قيقحت فرح :دق .ةيلاح :واولا : انرايد نم انجرخأ دقو ©

 و .نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف

 : انرايد نم . لعاف بئان عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان»

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و انجرخأب قلعتم رورحيو راج
 . لاح بصن لحم يف ؛انرايد نم انجرخأ دق» ةلمجو . ةفاضالاب رج

 ور



 ٠ برعتو هانرايد" ىلع ةفوطعم : انئانبا . ةفطاع ::واولا : املف انئانبأو ©
 ' يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج ريغ طرش مسا : ال . ةيفاتئتسا : ءافلا . اهبارنعإ

 00 . «نيح» ىنعمب نامز فرظ بصن لح
 : «املا دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف : ةلمجلا : لاتقلا مهيلع بتك ©

 ' فرح : ىلع. .حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : بتك .ةيفرظلا
 ' .بتكب قلعتم رورجملاو راجلاو لعب: رج لحم يف نيبئاغلا: ريمض «مه» و رج
 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : لاتقلا

 ردقلا ملقا لع ينبم ئام لعف : اونبج :ىنعمب : مهنم ًاليلق الإ اولوت ©
 1 ريهض :واولا .ةعابجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع
 ْ طرش باوج ءاولوتا ةلمجو .. ةقراف :فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 ا حتفلاب بوصنم الاب ىتطسم : :اليلق . ءاننتسا ةادأ :الإ .'اهل لحم ال مزابجج ريغ

 ريملض (مهلا و .«آليلق» نم ةفوذحم ةفصب ,قلعتم رورجبو راج :مهنم .نونملا

 ' ٠ . مب رج ل يف نيباغلا
 .عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانعسا :واولا : نيملاظلاب ميلع هللاو ©

 ميلعب قلعتم رورجمو راج «نيملاظلاب» و ةمضلاب عوفرم ربخ : : ميلع .ةمسفلاب

 نيؤنتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا : ! مسالا رج ةمالعو
 . هرقل مسالا يف ةكرخلاو

 ولا 2011000 ني كلو ١6
 هامان سكوتر ني لف قرنا
 . قمم دلباو إبان دلي هك ةلئامشأ
 «» يعدي عيدا فيعلم

 .عتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق .ةفطاع :وارلا: مهيبن مهل لاقو ©

 .!ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» ؤ لاقبا قلعتنم رورجمو راج :مهل

 رم



 يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاخلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف :.مهيبن

 مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : هللا نإ ©
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصتم هنإ»

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ثعب . قيقحت فرح :دق : مكل ثعب دق © :

 قلعتم رورجتو راج : مكل . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 . ؟نإ) ربخ عفر لحم يف ؛ثعب دق» ةلمجو : روكذلا عمج ةمالع ميملاو .ثعبب

 نم عونمم هّنأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :تولاط : ًاكلم تولاط ©
 ةلمجو ةنونملا ةحتفلاب بوصنم لاح «ًاكلم» و «يمجعا ملع مسا» فرصلا

 .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «ًاكلم تولاط مكل ثعب دق هللا ّنإ»

 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اولاق : نوكي ىَّنأ اولاق ©
 دعب ةلمجلاو . ةقراف : فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا 1

 ىنعمب ماهفتسا مسا : َىنأ . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ؛اؤلاق»

 ربخب قلعتم ناكم فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيأ نم وأ فيك
 نوكي وأ ةمضلاب عوفرم صقان عراضم لعف : نوكي . فوذحملا «نوكي#»

 . ًامات ًالعف

 : كلملا .ماتلا نوكيب وأ «نوكي» ربخب قلعتم رورجمو راج : ائيلع كلملا هل ©

 «ان» و رج فرح : ىلع .ماتلا «نوكي» لعاف وأ ةمضلاب عوفربم «نوكيا مسا
 راجلاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيملكتملا ررمض» لصتم ريمض

 . نوكيب قلعتم رورجملاو

 ْبصن لحم يف : اهدعب امو ةيلاح : واولا : هنم كلملاب قحأ نحنو ©
 ربخ :قحأ .أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :نحن .لاح 1

 «لعفأ» ةغيص ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوئي لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا :

 . قحأب ناقلعتم نارورجمو ناراج : هنم كلملاب . لعفلا نزوبو ليضفتلا

 ىلع ةفوطعم : اهدعب امو . ةفطاع : واولا : لاملا نم ةعس تؤب ملو ©

 لال



 / ملب موزجم عراضم لعف :تؤي .بلقو مزجو يفن فرح : .ةيلاحلا ةلمجلا

 بئانو لوهجملل ينبم وهو «ةلعلا فرح# هرخآ فذح : همزج ةمالعو

 ' بوصنم هب لوعفم :ةعس .وه هريدقت ًازارج هيف رتتنسم ريمض لعافلا
 . «ةعس9 نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجتو راج : لاملا نم .ةحتفلاب

 | هيف رتتسم يمض : هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ؛ هللا ْنِإ لاق ©
 . اهبارعإ قبس : هللا نإ ٠ وه : هريدقت ًازاوج

 ! فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هافطصا : مكيلع هافطصا ©
 لضتم ريمض :ءاهلاو .وه :هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو رذعتلل

 7 قلغتم رؤرجمو راج : مكيلع .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 ' يف ةمكيلع هافطصا هللا َّنإ» ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع :ميملاو .ىفطصاب

 : عفر لح يف ؟ءافطصا» ةيلعفلا ةلمحلاو ؟لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح

 , (نِإ) ريخ

 «هافطصا# ىلع واولاب ةفرطعم : مسجلاو ملعلا يف ةطسب هدازو ©

 : ملعلا يف . ةعس يأ . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ةطشب .اهبارعإ برعتو
 : «ملعلا» ىلع واولاب فوطعم : مسجلاو . ةطسب ةفصب قلعت رورجمو راج

 1 . هبارعإ برعيو

 ؛ . ةمضلاب عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتساإ :وازلا : ىقؤي تاو ©

 ريمبض : لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ق
 ْ الا روع مفي ل يف ؟يؤيل : ةلجو ٠ ول: هيف وج هيف رقم

 ريفم : ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : هكلم : ءاشي نم هكلم ©

 ىنعمب لوصوم مسا : نم . هيلا فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 عراضم لعف : ءاشي :ٍناث هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؟يذلا»

 «ءاشي» ةلمجو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض .:لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 . اهل لح ال .لوصوملا ةلص

 ا ًادتبم : ةلالجلا ظفل هللاو . فطع فرح : واولا : ميلع عساو كللاو ©

 خا
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 «ناثا ريمخ : ميلع . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ربح : عساو . ةمضلاب عوفرم

 . ةمضلاب هلثم اعوفرم عساول ةفص : هبارعإ زوجيو ةمضلاب عوفرم

 رصد وأب 01011 5 2 بس 71 ٠

 13 7 0 ا 20 هر :

 ©  َنيِسُؤُممْسْكَنِ
 « هللا ْنِإ مهيبن مط لاقو ١ بارعا برعت : ةبآ نإ مهيبن مهل لاقو ©

- 

 .٠ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا لهتسم يف ةدراولا

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هكلم : توباتلا مكيتأب ْنأ هكلم ©

 فاضم رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةرسكلا :

 نأب بوصنم عراضم لعف : مكينأب . بصني يردصم فرح : نأ . هيلإ
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلا : هبصن ةمالعو

 ةاهالت امو نأ» و . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . مدقم هب لوعفم بصن .

 ةلمجو .ةمضلاب عوفرم لعاف :توباتلا .0ْنا» ربخ عفر لحم يف ردصم ليوأتب

 . اهل لحم ال ةيردصملا هْنأ» ةلص ؛توباتلا مكيتأي»

 : ةئيكس . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج :هيف : مكير نم ةنيكس هيف ©

 ريمض» لصتم ريمض :فاكلا .ةنيكسل ةفصب قلعتم رورجمو راج :مكبر نم

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . هيلإ فاضم رج لح يف «نيبطاخملا

 برعتو ؛ةنيكسا ىلع فوطعم : ةيقب . ةفطاع : وارلا : كرت امم ةيقبو ©
 ىنعمب لوصوم مسا «ام» و رج فرح «نم» نم ةفلؤم : امن . اهبارعإ

 ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؛يذلا»
 ةلص «لعافلا عم كرت» ةلمجو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كرت . ةيقبل

 هنأل لحملا بوصتم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا

 . هكرت امم :ريدقتلا . هب لوعفم
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 رهو ةمضلاب عرفرم لعاف : «لهأ» ىنعمب : نوراه لآو ىسوم لآ ©
 ' ةحتفلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلإ فاضم :, ىسوم . فاضم
 .فرصلا نم عونمم مسا هنأل ةرسكلا نم ًالدب رذعتلل ْفلألا ىلع ةردقملا

 .١ اهبارعإ برعتو «ىسوم لآ» ىلع ةفوطعم : نوراه لآ . ةفطاع :واولا

 ١ عوقرم عراضم لعف : هلمحت .لاح بصن لحم يف ةلمججلا : ةكئالملا هلمحت ©
 , لعافلا ىلع مدقم هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمبض : ءاقاو . ةمضلاب

 1 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةكتالملا . مضلا لع ينبم

 ' فرج :ّيف .لعفلاب هبشم بصنو ديكرت فرح :َّنإ : مكل ةيآل كلذ يف َّنإ ©
 دعبلل :ماللا يفب رج لحم 'يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا اذ :كلذ .رج
 : ماللا :ةبآل .مدقم هنِإ) ريخب قلعتم رورجملاو رامجلاو . 'باطخلل .: فاكلاو

 , راج 0 .ةحتفلاب بوصنم رخؤم «نا» مسا : ةيا  ةقلحزملا  ديكوتلا مال

 ش . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةيآل ةفصب قلعتم رورحيو

 يف صقان ضام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : نإ: نينمؤم متنك نإ ©
 ' .كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم طرشلا لعف مزج لحم
 | باوجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو اهمسإ عفر لحب يف لئصتم ريمض ءانتلاو
 : «ناك» ريخ : نينمّؤم . اوظعتاف :ريدقتلا هلبق ام هرسفي فوذحم طرشلا

 '. ذرفملا نيونت نع نضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم

 ران برك ره كدت هنآ ت1 6طن
 ْرْفْنَ دي م ور هديك كرف (تأإ قسد ُهَمَحْلِصْولََو

 ْ دوج دووم ةقاطال اولاَمَحَص اننا ره ٌردَواَجلَت

 رك ةكؤ كيلو[ نيك مآ ليم مكه ويدل

 ْ © َتيصاَعَسَو 2

 ينبُم مزاج ريغ طرش مسا «نيح» ىنعمب :ام . ةيفانئتسا :ءافلا : لصف املف ©

 تب



 ينبم ضام لعف : لصف . ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 . ال دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لح يف «توعاط لصف» ةلمجو . حتفلا ىلع

 هنأل نوني لو ةمضفلاب عوفرم لعاف : تولاط : لاق دوذجلاب :تولاط ©:

 لعف : «لاق» . لصفب قلعتم رورجمو راج : دونجلاب . فرصلا نم عونمب

 ةلمجو . وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام

 لصفنا نيحو ىنعمب بارعإلا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق»

 . دلبلا نع مهب تولاط

 «نإ» مسا : هللا .لعفلاب هبشم بصنو ديكرت فرح :َّنإ : مكيلبتم هللا ّنِإ ©.
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم 1نإ» ربخ :مكيلبتم .ةحتفلاب ميظعتلل  بوصنم

 .ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .لقشلل ءايلا

 هب لوعفم بصن لحم يف ؛مكيلبتم هللا َّنِإ) ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع :ميملاو
 . «لوقلا لوقم»

 ءافلا : نمق . ىلتبمب قلعتم رورجبو راج : رهني : برش نمف رهني ©

 .ًأدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا :نم .ةيفانعتسا |

 ًاناوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : برش

 طرشلا لعف اتلمجو . مزج لحم يف طرشلا لعف «برش» لعفلاو .وه :هريدقت
 . «نم» أدتبمللا ربخ عفر لح يف : هبارجو

 باوج يف ةعقاو : ءافلا . برشب قلعتم رورجمو راج : يثم سيلف هنم ©

 رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان يضام لعف : سيل . طرشلا

 سيلا ةلمجو ؛سيلا ربخب قلعتم رورجمو راج : ينم . وه : هريدقت ًازاوج
 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج 4ينم

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةفطاع : واولا : همعطي مل نمو © '

 لعف : همعطي . بلقو مزجو يفن فرح : ل . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو .نوكسلا همزج ةمالعو ملي موزجم عراضم

 .هي لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو .وه هريدقت
 . هقذي مل : ىنعمب طرشلا لعف اهنأل .مزج لحم يف ؛همعطي ل» ةلمجو
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 اهيشم بصنو ديكوت فرح : . طرشلا باوجل ةطباب : افلا : ينم .ةناف ©

 وأ مسا بصن لع يف مضلا لع ينم لصتم ريع ١ : ءاطلاو . لعفلاب

 'مزاجن طرش باوج «ينم هنا) ةلمجو . نا ربخب قلعتم رورجيو راج :ينم
 . مزج لحم يف

 : هلوق نم ىنطسم : فرتغا نم . ءانثتسا ةادأ : : فرتغا نم الإ ©
 . ةيانعلل فوطعملا مدقو ًارخأتم ءا ءانقتسالا ءاجنو .: لع سيف هنم برش

 ةرتغا : ًآلإب ىتنتسم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ٍينبم لوصوم مسا
 ةلمجو . وهن ةريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 . امل لحم ال لوصوملا ةلص «فرتغا»

 يلا ةنومضم ةملكلا نأل ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةظرغ : هديب ةفرغ ©
 :«ةدجاولا ةرملا» ىنعمب ًاقلطم ًالوعفم تحبصأل نيغلا ةجوتفم تناك ولو
 ريمض :ءاطاو . فرتغاب قلعتم رورجيو راج :هديب .ًافوذحم هب لوعفملا نوكيف
 . هيلا فاضم رج لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم

 علل يب ياس :اريرش ٠ ةفطاع : .انا؛ لإ هنم اوبرشف «

 عف
 . لصتم ىنكتسم لاب رس ءاتثنسا ةادأ : 58

 ل

 . حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : نواج ٠ .اهبارعإ قيس : الف : هزواج املف ©

 "الا دعب اهصوقول هيلا فاضم رج لحب يف هوه ه زواج :ةلجو . لعاشلا

 ولا لعاق ع لع يف عقلا لع ينبع لصفم ريم :ره : نيذلاو وه ©
 فوطعم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع : واولا

 تاعك

 ع



 يف ريمفلل ًاديكوت ةره» نوكي نأ زرجيو اره ريمضلا وهو عوفرم ىلع
 . وه : هريدقت ًازاوج ًارتتسم ًاريمض لعافلا نوكيو ؟واج»

 فرظ :هعم .ةاويرش' بارعإ برعت لوصوملا ةلص :اونمآ : هعم اوذمآ ©

 ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو .اونمآب قلعتم عامتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي ناكم

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 ةلمجلاو . ؟اوبرش" بارعإ برعتو اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : اولاق ©
 . «لوقلا لوقم# هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب

 اهمسا :ةقاط .«ْنِإ)»:لمع:-لمعت سنجلل ةيفان :ال : مويلا انل ةقاط ال ©

 فوذحملا "لا ريخب قلعتم رورجمو راج :انل .بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . ةحتفلا : هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : مويلا . ًابوجو

 مسأ :تولاجو .4ال) ريخب قلعتم رورجيو راج : هدودجو تولاجب ©

 .فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا :هرج ةمالعو ءابلاب رورجم

 .ةرسكلا :هرج ةمالعو رورحي ىلع فوطعم مسا :هدونج .ةفطاع :واولا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو

 مسا :نيذلا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لاق : نوئظي نيذلا لاق ©

 عوفرم عراضم لعف : نونظي .لعاف عفر لحن يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبعي

 . لوصوملا ةلص «نوئظي» ةلمجو .لعاف

 عوفرم «ْنأل ربخ : هوقالم .هنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم 3

 فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .ةفاضالل نونلا تفذحو ملاس ركذم عمج هّنأل واولاب

 نأ» نوكت كلذل «اونقيأ» ىنعمب انه «نونظي» و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا
 لعافلا مسا فيضأ انهو ؟نونظي# لوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب امو

 |! . هلوعفم ىلا «نوقالم»

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا «ةيربخلا: مك : ةليلق ةّئف نم مك ©

 ا رس



 ةفوذم لاحبب قلعتم رورجتو راج :ةيربخلا «مك» ريمض ةئف نم .ًادتبم عفر
 . ةرسكلاب اهلثم ةزيمم ةئفل ةفص :  ةليلق .اهن

 أمات :ءاعلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :تبلغ : ةريثك ةئف تبلغ ©
 .ىه :هريدقت ًااوج رتتسم ريمصغ :لعافلاو .اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا
 مب دم هب ل :ةئف 4 ١ أدتبملا يخ 3 ىف (تبلغ» ةلمحو

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةئفل ةفض : ةريثك .ةحتفلاب

 رورخم هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .تبلغب قلعتم رورجمو راج : هللا نذإب ©

 نذاب.ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مكا ةيمسالا ةلمجلاو .:ةرسكلاب ميظعتلل

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «هللا

 يفرم انج: : ةلالدبلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : اولا: : : نيرباصلا عم ناو ©

 ضوع :نونلاو .حلاس ساوكذم مج هنأل ءانيلاب رورجب 5 فاضم :نيرباصلا

 !.!. أدتيملا ري عفر لحم يف «نيرباصلا عم» ةلمجلا هبشو. .درفملا نيونت نع

 انطوت كيو زءئاذَم دريت كياغزاكو ٠٠٠ و2 ل 24 000 5 لأ
 #2 اي

 , ينبم مزاج ريغ طرش مسا «نيحا ىنعمب : هامل . ةيفاثئتتسا .:واولا : اوزرد املو ©

 ينبم ام لعف :اوزرب .ةيناسلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ٍِ

 ءالث ٠ دعب انهعوقول ةفاضالاب رج . لع ٌُك «اوزربا ةلمجو ٠ ةقراف : 0
 . ةيفرظلا

 ةحتفلا :مسإلا رج ةمالعو ايزريب قامتم رورعو راج : مدونجو تولاجل ©

 مسا .: هدونج. .ةفط :واولا . فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب

 , ريمض :ءاطاو ا : هرج ةمالعو هلثم رورجت «تولاج» ىلع فوطعم

 . هيلا فاضم رج لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم
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 مزاج ريغ طرش باوج : يهو ةاوزرب» بارعإ برعت : ارلاق : انّمر اولاق ©

 انبر اي :ريدقتلاو ةفوذجم ءادنلا ةادأر, فاضم ىدانم :انير .امل لحم ال

 انبر» ةلمجو .هيلا فاضم رج لحم يف لصتم :ريمض هان» و ةحتفلاب بوصنم
 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف «اهالت امو

 «لزنأ» ىنعمب بلط ةغيصب عرضتو ءاعد لعف : غرْفأ : ًاربص انيلع غرْفأ © .

 :انيلع . تنا :هريدقت ًابوجو هيف تتسم ريمض :لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم

 ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ان و غرفاب قلعتم رورجتو راج

 ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اربص .ىلعب رج لحم يف نوكسلا .

 برعتو «غرفأ» ىلع ةفروطعم : تبث .ةفطاع : واولا : انمادقأ :تّيثو © ش

 ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :انمادقا .اهبارعإ
 .٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 وأ «غرفأ» ىلع ةفوطعم :انرصنا .ةفطاغ :رارلا : موقلا ىلع انرصناو © .

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان و اهبارعإ برعتو «تبثا
 - انرضناب قلعتم رورجيو راج :موقلا ىلع .هب لوعفم

 ركذم عمج اهنأل ءايلا :اهرج ةمالعو اهلثم رورحب موقلل ةفص : نيرفاكلا ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو .ملاس

 الزوايا فقوله وتوم ١ © ١
 4 َني رع اطعم اكو لْلآَوستَل جبر ساس

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : مهومزه . ةيفانئكسا :ءافلا : مهومزهف © :

 ريمض ا(مهلو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعايجلا.واوب

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا

 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . اومزهب قلعتم رورجبو راج : هللا نذإي ©
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 . حتفلا ىلع يتبم صضام لعف ::لتق .ةفطاع :واولا : تولاج دواد لتقو ©
 : نونيأ لو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : :تولاج .ةمضلاب عوفرم لعاف :دواد
 . ةيملعلاو ةمجعلل للا فرصلا نم نإعونمم اههتأل ناهسالا

 ردقمل حتفلا ىلع ينبم يضام لعف :ه .ةفطاع :واولا: كلملا هللا هاتآو ©
 يع قوش ل يس لمد مس :ءاحلاو رذعتلل فلألا ىلع

 . ةحتفلاب بوصنم ناث

 «كلملا» ىلع فرطعم 9 ةمكحلا .ةفطاع :واولا : ' ُهَمّلَعو ةمكحلاو ©

 لمت ص ل ١ قه: :هريدقت ًالوج هيف رتتسم ريمسف : :هلعافو حتفلا

 1 . هب لوعفم بصن لح يف

 ىلع يني لوصوم مسا ءام)او رج فرح نما : نم ةفلؤم : ءاشي امّم ©

 عزاضم لعف :ءاشي . ملعب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا
 1 «ءاشيا ةلمجو .وه ا: :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : :لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 : فرحا مزاج ريغ طرش فرح :الول .ةيفانثتسا :وارلا : هللا عفد الولو ©

 .١١ ًابوجو فوذحم : هريخو ةمضلاب عوفرم ًادتبم : عفد . «عانتمال عانتمأ

 ردصملل لاق هنأ لع ةاع ميظتلل فرم اقفل هيلا فاسغم ١ :ةلالحلا ظفل
 عقد 1 3 1

 ّْ عقد لماعلا ردضملل هب لوعفم :سانلا : ٍضْعَبِب مهضعب سائلا ©

 «مهل و و :ةحتفلاب هلثم بوصنم سانلا نم لدب : :مهضعب ٠ . لعافلل فامملا

 راج :ضعبب .هيلا فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض
 : . قلعتم رورجو

 :تدسف .ال لمع ال هالولا بارج يف ةعقاو : ماللا : ضرألا تدسفل ©
 ةرسكلاب تكرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات :ءاتلاو .حتفلا لع ينبم ضام لعف
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 «ضرألا تدسف» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ضرألا .نينكاسلا ءاقتلال

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج

 هللا .كاردتسالا ديفي لعفلاب هبشم فرح :نكل .ةيفانئتسا :واولا : هللا ٌنكلو ©
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نكل» مسا : ةلالجلا ظفل

 ءامسألا نم هنأل واولاب عوفرم «نكلا ربخ : وذ : نيملاعلا ىلع لضف وذ ©

 راج :نيملاعلا ىلع .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :لضف .فاضم رهو ةمخلا

 ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا :مسالا رج ةمالعو لضفب قلعتم رورجيو

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاسلا

 عومر .

 © ناسك َدَئاَ ل

 :ماللا أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ي: هللا تابآ كلت ©:

 فاضم :هللا .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :تايآ .باطخلل :فاكلاو .دعملل

 . «كلت» نم ًالدب ؛تايآ" بارعإ زوجيو ةرسكلاب ميظعتلل رورخي هيلإ
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : اهولتن : قحلاب كيلع اهولتن ©

 لصتم ريمض «اه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .لقشلل واولا

 ةيلعف ةلمج «اهولتنا بارعإ زوجيو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . أدتبملا نم ًالدب «تايآ» بارعإ ةلاح ينو «كلت» ًأدتسملا ربخ عفر لحم يف

 وأ اولتنب قلعتم رورجمو راج : قحلاب . اولتنب قلعتم رورجيو راج : كيلع

 . قحلا لعف يأ «كيلع» يف فاكلا نم وأ «اه» ريمضلا نم لاحب

 هبشم ديكوت بصن فرح : نا . ةيفانئتسا : واولا : نيلسرملا نمل كّْنِإو ©

 «نإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض («فاكلا» و لعفلاب

 «نا) ربخب قلعتم رورجبو راج :نيلسرملا نم «ةقلحزملا) ديكوتلا مال : ماللا

 نيونتلا نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم غمج هنأل ءايلا :مسالا رج ةمالعو

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو
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 قة ةد

 انو دروع يوك كمت ف هروب 527 لصقل

 .ّنِذَ 11416151 يذلا يزال و رم اسع

 مُهنسَونَمَء مهتم التخت لا عت 4 وت ءَاَجاَمِيْوي نم وون

 3»  ُديراَمْلَمْسيمأ كلو اوَكقمَدَص اول َك

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : : مهضعب انلضف لسرلا كلت ©
 :دوصقملاو ةفص :لسرلا .باطخلل : فاكلا .دعبلل :ماللا .أدتبم عفر لح
 ' .ةملَضلا : هعفر ةمالعو هلثم عوفرم ةراشالا مسا نم لدب وأ لسرلا ةعامج

 :«ان), و .عاطملا دحاولا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :انلضف
 ' .«كلت» أدتبل ربخ لحم يف «انلضف» ةلمجو لعاق عفر لحب يف لصتم ريمض

 : رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مه) و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ضعب
 0 . ةفاضالاب

 . ناو ىنعم ةفاضإلا مزالت «ضعب» و انلضفب قلعتم رورجمو راج : ضعب ىلع ©
 . ةفاضم ريغ ظفلل بسحب تءاج

 ريمض (مه) .و مهضعب يأ ةيضيعبت وأ رج فرج : هلا ملك نم مهثم ©

 مسا نه .مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا

 'لعف. : مّلك . يذلا يأ رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 | ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف. : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام

 1 . هب لوعفم هنأل الع بوصنم ريمض دئاسلاو لوصوملا ةلص هللا ملك» ةلمحو

 . ةملك : ريدقتلا

 'ىلع|ينبم 'ضام لعف :عفر .ةفطاع :'واولا : تاجرد مهضعب عفرو ©

 .وه ": هريذقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو (ملك» ىلع فرطعم حتفلا

 , مضلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض (مه» و ةحتفلاب بوصنم ةب لوعفم : مهضعب

 كو ل



 ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم زيبمت :تاجرد .هيلا فاضم رج لم يف

 . ملاسلا ثنؤملا عمجي قحلم هنأل

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :انيتآ .ةيفانئتسا : واولا : ىسيدع انيتآو © '
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم ةان» و . عاطملا دحاولا ريمضب هلاصصتال

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم :ىسيع . لعاف عفر لحم

 . رذعتلل

 ةفص :هبارعإ زوجيو ةحتفلاب هلثم بوصنم ؛ىسيع» نم لدب : ميرم نبآ ©
 نم عرنم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم :ميرم .ىسيعل

 . فرصلا

 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : تانّيبلا ©

 . ماسلا ثنؤملا 1

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :هانديأ .ةفطاع :واولا : هاندّتأو ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةان» و عاطملا دحاولا ريمضب

 رورجم هيلا فاضم :سدقلا .ديأب قلعتم رورجبو راج : ولو سدقلا حورب ©
 . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانثتسا : واولا : ولو . ةرسكلاب

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هللا ءاش ©

 2 .٠ سانلا ةياده هللا ءاش ول : ىنعمب ًاراصتخا فوذحم لوعفملاو

 ىلع ينبم ضام لعف :لتتقا .اه لمع ال ةيفان :ام : نيذلا لقتقا ام ©

 ام» ةلمجو لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .حتفلا

 . لتتقا ال ىنعمب اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نيذلا لتتقا

 نم اوءاج هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجبو راج : دعب نم مهدعب نم ©

 بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص !مهدعب نم اوءاج» : ةلمجو . مهدعب
 راج :دعب نم .ةفاضالاب رج لحم يف لسرلا ىلع دوعي نيبئاغلا ريمض «مهد و

 . لتتقاب قلعتم رورحيو
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 . ععفلا لع ينبم ام لعف : ءاج .ةيردصم :ام : تانيبلا مهتءاج ام ©
 أ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض .«مه» و ةنكاسلا ثينأتلا ءات :ءانلاو
 «تانيبلا مهتءاج» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف :تانيبلا ..لعافلا ىلع مدقم

 يف ردصم ليوأتب «اهدعب امو ةيردصملا اما و . اهل لحم ال ةيردصملا ام» ةلص
 0 . ةفاضالاب رج لحم

 .ففغ هّنأل هل لمع ال كاردتسا فرح ةدئاز : واولا : اوفلتخا نكلو ©
 ! ريمض :واولا'ةعامجلا.واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوفلتخا
 ءاقتلال «نكلا نون ترسك دقو ةقراف : فلألاو لعاف: عفر لحم يف لصتم

 . نينكاسلا

 1 : مهتم . ةيفانئتسا :ءافلا : نمآ نم مهنمف ©

 لو .وه :هريدقت اناوج هيقراعسم ريم هلعافو حتنلا ىلع ينبم ضام

 . لوصوملا ةلص «نمآ»

 . مهما لب لع ةوطسم ٠ رفك نم مهنم .ةفطاع : واولا : رفك نم مهفمو ©
 : . اهبازعإ برعتو «نما نم

 يف واولاو اهبارعا قبس . ديكأتلل ةرركم ةلمج : اولتتقا ام هللا ءاش ولو ©
 1 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اولتتقا»

 . كاردتسالا ديفي لعفلاب هبشم فرح : ّنكل .٠ ةيفانئتسا : واولا : هللا ّنكلو ©

 . ةحتفلاب بوصنم «نكل» مسا : ةلالجلا ظفل هللا

 رتتسم ريمض :هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :لعنفي : ديري ام لعفي ©

 . «نكلا ريخ عفر لحم يف ؟لعفي» ةيلعفلا ةلمسجلاو .وه :هريدقت ًازاوج هيف

 ١ برعت :اديري .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام
 ' لؤصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ديري» ةلمجو .ولعفي" بارعإ
 1 . هديري ام ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم: فوذحم ريمض

 تا م



 لحال فعمل واق اين كر قفاعقور ياوطنا لا اَنيأَي؟ ه هامل م اسباب 1 قد هجر ةساةرا ل ..4عق دام ع كم قياس 1
 2 0 ا مر را 1

 ©  َنلطالم نوركَْو ٌةعذتالَ
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ ءادن ةادأ :اي : اونمآ نيذلا اهيأ اب ©

 فطع حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .هيبنتلل ةدتاز اه» و :بصن

 واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ .يأل نايب

 ةلص ءاونمآ» ةلمجو ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . لوصوملا

 .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقفنآ ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 ىلع ينبم لوصوم مسا 4ام» و رج فرح «نم# نم ةنوكم : مكانقزر امم ©

 لعف :مكانقزر .اوقفنأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا'
 لصتم ريمض ةان».عاطملا دحإاولا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ةلص ؛مكانقزر# ةلمجو عمجلا ةمالع : ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف

 .لوصوملا

 .فاضم رورجملاو اوقفنأب قلعتم رورجيو راج : يتاي نأ ليق نم ©

 . هيلا فاضم رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهدعب امو ةيردصملا نأ» و ةحتفلا

 . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «موي يتأي» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : موي ©

 ةمضلاب عوفرم الا مسا :عيب .«سيلا لمع لمعت ةيفان :ال : هيف عيب ال ©

 يف «اهدعب امو هيف عيب الذ ةلمجو ةفوذحملا «ال» ريخب قلعتم رورحيو راج :هيف

 ال١ ىلع نافوطعم ةعافش الو ةّلخال ةفطاع :واولا : ةعافش الو ةلخ الو ©

 ةردقم رابخألاو 4ال9 يفنلا ءادأل بصن لحم يف ءامسالا هذه رابخأو «هيف عيب

 . مكل نوعفشي ةعافش الو مكنوحاسي ةّلخ الو هيف نوعاتبت هيف عيب ال :يأ

 -١ه6”ال



 عج هنأل واولاب عوفرم أدتبم : نورفاكلا . ةيفانئكتسا ::واولا : نورقفاكلاو ©

 . درفملا نيونت نع ضوع ::نونلاو .ملاس ركذم

 ربخ : .نوملاظلا . ناث أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض :مه : نوملاظلا خه ©

 ' درفللا نيونت .نع ضوع :نوتلاو. .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم !«مه»
 . نورفاكلل ربخ عفر لحم يف «نوملاظلا مهلا ةيمسالا ةلمحلاو

 قامو توما دوال يرخخلااال زنق فرخ هكدا 7 ٠ د
 مقا زيرزبأ املي ذر بل قت عزل ريل
 ضرار مليت قام ناقل نوب نولطيحي الو
 0:1 يللا زيمر قوالغنوب ةوجل

 انا: ال ةمضلاب ميظعتلل عوفر اذعبم : ةلالجلا ظفل هلا: هلإ ال هللا ©
 علا لع ينم حلل قل 8 مسا ؛هلإ . نإ لمع لمعت سجلل

 .٠ ًابوجو فوذحم اهريخو بصن لحم

 . عقر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض .. وه .'ءانتسا ةادأ : الإ : وه الإ ©

 أ ولو“ ءادتبالاب عقر هيف تلمع امو «ذلد عضوم نأل (هلإالد» عضوم نم .لدب

 : فوذحم شئجلل ةيفانلا الد ربخو هايإ' الإ ناكل ًابصن ىتثتسملا عضوم ناك

 ' ظفلل لوأ:ربخ عفر لحم يف اوه لا هلإ ال» ةلمجو دوجوم وأ نئاك ٠: ريدقت

 . أدتبملا ةلالجلا

 : هبارعإ رويعو ةمضلاب عوفرم ةلالجلا ظفلل ٍناث ربخ : يحلا : مويقلا يحلا ©

 نوكي نأو 4 .وه١ نم ًالدب نوكي نأ زوجيو .وه هريدقت فوذحم ًأدتبم ربخ

 : هبارعإ زوجيو . ةلالجلا ظفل أدتبملل ثلاث ربخ : مويقلا .اهلا ال١ نم ًالدب
 ا . ةمضلاب ًاعوفرم ّيحلل ةفص

 . .اهل لمع ال ةيفان :ال .مويقلل ديكأت عفر لحم يف :ةلمجلا : ةئسا هذخأت ال ©
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 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاحلاو .ةمضلاب عرفرم عراضم لعف :هذخأت

 . ةمضلاب عوفرم لعاف ةنس .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 ىلع فوطعم : مون .يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال .ةفطاع :واولا : موث الو ©

 . ةمضلاب اهلثم عوفرم (ةنسا ْ:

 مسا :ام .مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل: تاومسلا يف ام هل ©

 راج :'تاومسلا يف .رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم ٍْ
 يف رقتساو نئاك .. وه ام : ريدقتلاو ةفوذحملا ةلصلا ةلمجب قلعتم رورجمو
 2 .٠ تاومسلا

 يف ام» ىلع ةبفوطعم : ضرألا يفام .ةفطاع :واولا : ضرألا يق امو ©

 . اهبارعا برعتو «تاومسلا

 اذ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسإ: نم : يذلا اذ نم ©

 لوصوم مسا :يذلا .6نما ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . اهل ةفص وأ «اذ» نم. لدب عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 هيفرتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : عفشي : هدنع عفشي « ٠
 فرظ : هدنع . امل لحم ال لوصوملا ةلص «عفشيا ةلمجو . وه هريدقت ازاوج

 رج لحم يف لصتم ريمض .:ءاملاو .عفشيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم.
 . ةفاضالاب

 هل نذأ نم الا : ريدقت دعب ءانخسا ةادأ اهرابتعا زوجيو . قيقحت فرح : الإ ©

 روتفلا نم مونلا مدقتي ام : ةئسلاو ًالإب ىنثتسم ًالوصوم [(سإ» نوكتو نمحرلا
 . ديكأت ؟مون الو" ساعنلا ىمسي يذلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاىلاو .عفشيب قلعتم رورجمو راج : ملعي هنذإب ©
 :لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ملعي .ةفاضالاب رج لحب يف رسكلا

 . لاح بصن لحم يف : ملعي . ةلمجو . وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : مهيدبأ نيبام ©

 فاضم : مهيديأ .فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب .هب

 ل ”##ا



 : ىلع ينبم :«مه» نييئاغلا ريمضو 8 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورحجم هيل

 ' وأ «تاومسلا يف اما لوصوملا مسا ىلع دوعي هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا
 ؛ اهب: قلعتملا ةفوذحملا لوصوملا ةلصو ءايبنألاو ةكئالملا نم اذ نم» هيلع لد امل
 ٠ مهديأ ني , نئاك ٠ وه ام : اهريدقت فرظلا

 . ةفاضالاب رج لح يف نيياغلا رم ةمه و ابارعإ

 نوطيحي ٠ اه لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع :واولا : ءيشب نوطيحي الو ©

 واؤلا .. ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعوف
 . نوطيحيب قلعتم رورخيو راج :ءيشب .لعاف عفر لحم.يف لصتم

 ' ءاملاو ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم مسا :هملع .ينايب رج فرح: هملع نم ©

 : نم ةفوذجم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
0 
 3 . ءيس

 فزح ءابلا : اب . رصح ةادأ وأ يفنلا دعب قيقحت فرح : ّآلإ : ءاشن امي الإ ©

  راجلاو ءايلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يشببم لوصوم مسا : كاماو رج
 ريمض :هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعق :ءاش .نوطيحيب قلعتم رورجملاو

 ! اهل لحم .ال:لوصوملا ةلص «؛ءاش» ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 : هب مهتطاحا دارأ اهب الإ ٠ ىنعمب ًاراصتخإ ٍفوذحم لعفلا لوعفم

 :هيسرك .٠ حتفلا لَ يئبم ضام لعف : بعوتسا ىنعمب : هيسرك عسو ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو .ةمضلاب عوفرم لعاف

 نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تازمسلا : ضرالاو تاومسلا ©

 ضرألا : فطع فرح :واولا .ملاسلا ثنؤملا عمجب :قحلم هنأل ةحتفلا
 1 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم «تاومسلا» ىلع ةفوطعم

 .اه لمع ال ةيفان : ال .ةيفانئتسإ : واولا .هيلع قشي ال يأ : هدوؤب الو«

 ' بصن لحم يف لصتم ريمض : ءاطاو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هدؤي

 آد ”ه8-
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 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :ءاهملاو ةمضلاب عوفرم لعاف : امهظفح ©

 . ةينثتلا ىلع لاد فرح : فلألاو داع فرح :ميملاو

 ىللع ينبم لصفنم ريمض . وه .ةيفانئتسا :واولا : ميظعلا يلعلا وهو«©

 ةفص :ميظعلا .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ِلعلا .أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 . اهل لحم ال . ةيفانئتسا ةلمجلاو . ةمضلاب هلثم عوفرم ٍلعلل

 2م 1 واو ص دو يال هرم رم ري عال رست تل
 للأب توعطلاب َ نت لام دخلا نيت نواف ةاركألال 65 ١

 ينبم اهمسا : هاركإ «نإ» لمع لمعت سنجلل ةيفان :ال : نيدلا يف هاركإ ال ©

 فوذحملا «ال» ريخب قلعتم رورجمو راج :نيذلا يف .بصن لحم يف حتفلا ىلع

 .:نيدلا يف رابجا : ال ىنعمب دوجوم وأ نئاك : هريدقتو

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيبت . قيقحت فرح : دق : نيبت دق ©

 راج : يغلا نم .ةمضلاب عوفرم لعاف : ىدهلا يأ: يغلا نم دشرلا ©

 . لالضلا نم يأ نيبتب قلعتم رورجمو ْ

 يتنبم مزاج طرش مسا : نم .ةيفانتسا : ءافلا : توغاطلاب رفكي نمف ©

 طرشلا لعف هنأل موزجم عراضم لعف : رفكي .ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .نوكسلا : همزج ةمالعو

 طرشلا لعف اتلمجو . ناطيشلاب يأ رفكيب قلعتم رورجمو راج :توغاطلاب
 . «نم» ربخ عفر لحم يف : هباوجو

 رفكي» ىلع ةفوطعم :هللاب نمؤي .ةفطاع :واولا: دقف هللاب نمودو ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كسمت يأ: ىقثولا ةورعلاب كسمتسا ©

 باوج «كسمتسا دقف» ةلمحو .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو

766 



 . كسمتساب قلعتم رورجمو راج ةورعلاب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 ةردنقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةورملل «تعن» ةفص : ىقثولا

 1 أ . رذعتلل

 بمن لع يف ةلحباو نبدا يف ارك الا بارعا برعت : اهل ماصفنا ال ©

 1 . ال عاظتنا ال يأ . لاحلا ىلع

 يقر ام :ةلالمجلا ظفل هلل .ةيفانئكتسا :واؤلا : ميلع عيمس هللاو ©

 هل اسم ساس : ةيلرعإ زويعو أدتيملل

 كوت

 النك ردك ركل 206 2 وماي 5 ها/

 © ردح فره ا | روني مي
 ' ربخأ :ّقَو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا : نيذلا و 0

 | رجأ لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا :نيذلا ..ةمضفلاب عوفرم أدتبللا

 0 .هرمأب ماق يأ ؟هيلو» نم لعاف ىنعمب ليعف:«يلوو هيلا فاضم

 ! لصتم ٍريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ ©
 اا ةلمجو لاغفألاو ءامسالا نيبو ةقراف :فلألاو . لعاف عفر لحم يف

 .«بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا

 ش عوفرم اضم لعف : مهجرخي :.زونلا ىلا تاملظلا نم مهجرخي ©
 ريمض !منه» و .وه :هريدقت ًاناوج هيف تتسم ريمض :لعافلاو ةمفلاب

 . لحب يف «مهجرخي» ةلمجو هب لوعفم.بصن لحب يف نوكسلا: ىلع يننبم نيبئاغلا

 , تاّيلظ نم يأ جرخبيب قلععم «تايلظلا نما رورجملاو:راجلاو لاح .بصن
 .. قحلاو ناميالا رون يأ عتب لح ددرشو را راج .٠ رونلا ىلا لالضلا

 , حفلا لع ينبم لوصرم مسا :نيذلا ::ةيفانتسا : واولا : اورفك نيذلاو ©
 أ 0 يل فاعأ بر : ,.ادنبم عفر لح يف

 ل”
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 ريمض « مه 5 و ةمضلاب عرفرم ناث أدتبم : ءايلوأ : توغاطلا مهؤايلوأ ©

 ةمضلاب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ :توغاطلا .ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا
 لوألا ًادسبملا ربخ عفر لح يف ؛ توغاطلا مهؤايلوأ ١ةيمسالاةلمجلاو

 .؟نيذلا»

 عرفرم عراضم لعف : نوجرخي : تاملظلا ىلا رونئلا نم مهنوجرخي © ش
 بصن لحم يف :نيبئاغلا ريمض «مه» و ةسمخلا لافألا نم هنأل نونلا توبشب
 عمجلا توغاطلاب ديرأو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .هب لوعفم

 . اهبارعإ قبس تايلظلا ىلا رونلا نم لاح بصن يف «مهنوجرخيا ةلمجو
 للا .ةمضلاب عوف رم ذنبا -ليخ 1 باحصأ . باطخ فرح | :فاكلاو .ًادتبم عفر لع يف رسكلا ىلع ىنعمب ةراشأ مسا : ءالوأ : راثلا باحصأ كئلوأ © ش

 أدتبم ربخ «باحصأ» نوكت نا زوجيو ة اب رورجب هيلا فاضم :رانلا

 . كئلوأ ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو . مه :هريدقت فوذحم

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم نيبئاغلا ريمض : مه : نودلاخ اهيف مه ©
 ربخخ :.نودلاخ_. !'مه» أدتبملا ربخي قلعتم رورجيو راج : اهيف . أدتبم عفر

 درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو .ملاسس.ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم «مه»
 . اهلبك ةلمجلا نم لدب وأ لاح بصن لحم يف ةلمجلاو.

 يلا قررِعرإلوْذإ كلوا كد يرِف مصر سلا ١1
 ايت قرف و تلقين سهر لَك تيار يفأنألَوْثي 2 ا ها 0 9 ١و 2 هم 2100 0-2

 بطاخي نا زوجيو بجعتلاو ريرقتلا ىتعم يف ماهفتسا فلأ : فلألا : رق ملأ ©
 : مل .بجعتلا يف لثملا ىرجم ىرج مالكلا اذه نأل ري ملو عمسي مل نم هب
 فذح :همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : 059 . بلقو يفنو مزج فرح

 . تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض : لعافلاو .ةلعلا فرح هرخآ

 ل 76الا



 لوصوم مسا : يذلا . ىرتب قلعتم رورجبو راج : .ميهاربا جاح يذلا ىلا ©

 ىلعمب حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :جاح .ىلإب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 ! هبالوعقم : ميهاربا .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو «لداج#»

 ١ ' . فرصلا نم عونمم وهو .ةحتفلاب بوصنم

 1 ىلع ينبم' لصتم ريمض : ءاملاو .جاحب قلعتم رورجيو راج : نأ هير غال

 . يردصم فرح : نأ . ةفاضالاب رج لحم يف.رسكلا

 ٠ .رثعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ٠ اتآ : كلملا هللا هاتا ©

 ' ظفل هللا ١. لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم"لصتم ريمض :ءاهلاو

 ْ «نأ»و ةجتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : كلملا .ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا

 .نأل ىنعمب ردقم رجب فرحب رج لج يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردنعملا 3

 «هل» هلجإل لوعفمب وأ جاحب قلغتم رورجخملاو_راجلاو كلملا هئاتيال : ريدقتلا

 ' هرطبأ كلملا ءاتيإ ْنأ يأ امل لحم ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص «كلملا هللا هاثآ» ةلمحو

 . ردصملا بارعإ زوجيو كلملا هللا هانآ نأ تقو جاح وأ . كلذل ٌجاحف

 ءاثيإ : | :ريدقتب بصن لحم يف افرظ وأ هلجأل ًالرعفم بصن لح يف نابتإ»

 . اهركش ناكم هيف ةمعنلا رفك عضو لع لح كلكلا ْ

 | نم لدب بصن لب يف نوكسلا لع ينبم نام فرظ-: ذإ : ميهاربا لاق ذإ ©

 نضام لعق :لاق .جاحب قلعتم وأ ؛ «كلملا هنايتا تقرا يأ ردصلا ليدأت

 7” ةيفرظلا هذا" دعب اهعوقرل ةفاضالاب رج

 : اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ةردقملا ةمضلاب عوفرم ًأادتبم : يذلا يبر ©

 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا

 , هريدقت فوذع ًأدتبم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا

 . ؟يبر» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو .. وه

 | .لققلل ءايلا ىلع ةردققملا ةمضلاب عوفرم عراضنم لعق : تيميو يحي ©

 : لوضوملا ةلص «يحيا ةلمجو .وه ا: : ريدقت ًاناوج هيف تتسم ريمض :لعافلاو

 . ةفطاع :واولا .تاومألا يخي ي . ًااصتخخا لوعفملا فذحو اهل لحم ال

 -_7”هما



 ىنعمب وأ ءايحألا تيميو ىنعمب اهبارعإ برعتو ؟يحي» ىلع ةفوطعم : تيمي
 هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمحلاو .ًاضعب تميو ًانرق وأ ًاضعب يحي
 . «لوقلا لوقم»

 : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لاق : تيمأو يبحأ انأ لاق ©

 ينبم ملكتملا ريمض» لصفنم ريمض .انأ وه :هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 دل ةمضلاب موفرم عياشم لم :يبحأ .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 ىيحأ» ةلمجو انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع

 يل ىلع ةفوطعم تيمأ ةفطاع :واولا هانأ» أدتبملا ربخ عفر لحم يف

 لوقما هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب امو ؛انأ» ةلمجو اهبارعإ برعتو
 . ءايحالا تيمأو تاومألا يبحأ يأ ًاراصتخا لوعفملا فذحو «لوقلا

 :َّنِإ ةدئاز : ءافلا نإف .اهبارعإ قبس :ميهاربا لاق : هللا ناف ميهاربا لاق ©

 بوصنم «نإ9 مسا : ؛هللا» ةلالجلا ظفلو لعفلاب هبشم بصنو ديكوت فرح

 (نأ» ريخ عفر لح يف ؛يتأي» ةلمجو «يبحي» بارعإ برعتو : سمشلاب يتأب ©

 بصن لحم يف ؛اهالت امو هللا ّناف» ةلمجو يتأيب قلعتم رورجيو راج :سمشلا
 . «لوقلا لوتم١ هب لوعفم ٍْ

 يتأيب قلعتم رورجمو راج :قرشلا نم يأ : اهي تأف قرشملا نم ©
 :لعافلاو .ةلعلا فرح . هرخأ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : تئإ .ةيفانئتسا

 . «تئإب» قلعتم رورجمو راج : اهب .تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . ةيفانعتسا ءافلا :تهبف . تئإب قلعتم زورجمو راج : تهيف برغملا نم ©:

 حتفلا ىلع ينبم ًاعايس لوهجملل ءانبلل عزالم ضام لعف : تع بتسقا

 0 . ًاسايق مولعملل ينبملا : تيب نم حصفأ .
 :رفك ٠ لعاق عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : ارفع يذلا ها

 .وه :هريدقت اناوج تسم ريمض :هلعافو .حتفلا ىلع ينبه ضام لعف

 . لوصوملا ةلص «رفكا ةلمجو

 - ا



 ميظنعتلل غوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتسا : واولا : يدهب .ال هللاو ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعق :ىدبي .اهل لمع ال ةيفان : ال ةمضلاب
 : يف 'يدبمإلا ةلمحو . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض :هلعافو لقثلل ءايلا ىلع

 . ربخ عفر لحم

 . موقلل ةفص :نيملاظلا .ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم: موقلا : نيملاظلا موقلا ©
 : نينتلا نعا ضوسع  :"نونلاو .ماس ركذم عمج مسالا نأل ءايلاب ةبوصنم

 : درفللا مسالا يف ةكرحلاو

 6 را هللا ١ ١ ههلذ 2 يف
 208 جَدكَأم جدل هل م م رسول ل ع لو 2 دل مي تعو

 ٌرظناَفِاَع ََع م تيل لل روق ضو م "تنل لاق َتْنِ
 - مس ا ا ملا 2 ا 11
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 / ىلع ينبمألثم ىنعمب هيبشعلل مسا :فاكلا: .«لب) ىنعمي ! ب : وأ : يذلاك وأ ©

 رم يذلا لثم تيأرأ: : :يأ ٌردقم فوذحم لعفل هب لوعفم بصن لحب يف حتفلا

 لح يف قوكسلا لع ينم لوصوم مسن :يذلا .هيلع هرث ملأل ةلالدل فذحف
 ل ةفاضالاب رج

 , يتيم ضضام لعف : رم . لحل لحم ال لوضوملا ةلص .: ةلمجلا : ةيرق ىلع رم »

 ماجن .ةفرق لع .. ره هريدقت ًالوج هيف تتسم يمض لعافلاو حتفلا ىلع ارد

 ..' نمي قلعتم رورجمو

 ف عفا لع يتم لم يدش : يأ .ةيلاح : :داولا : ' ةيواخ يهو ©
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 ينبم لصتم ريمض ؛اه» ةيواخب قلعتم رورجمو راج : لاق اهشورع ىلع «© |
 . «رم) بارعا برعت : لاق . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 لوعفم بصن لحب يف : اهدعب امو ىنأ : اهقوم دعب هللا هذه يخي ىَّنأ © 1

 مسا «ّىنأ» و ةفاضالاب رج لحم يف «هللا هذه يبحيا ةلمجو - لوقلا لوقم هب ا

 : يحي . فيك ىنغمب ناكم فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا
 ينبم ةراشا مسا : هذه . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 نأل ًاراصتخا هيلا راشملا فذح دقو مدقم هب لوعفم بصن لح يف رسكلا ىلع

 . لعافلا ىلع لرعفملا مدقت دقو ةيرقلا هذه يحي فيك يأ :هيلع لدي هلبق ام

 يحيب قلعتم نامز فرظ : اهتوم دعب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا

 «اه» و ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :اهتوم فاضم .وهو ةحتفلاب بوصنم
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 : ءاهلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هتامأ . ةفطاع : ءافلا : هللا هقامأف ©

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :هللا .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 ماع ًافرظ اهبارعا زوجيو ةحتفلاب بوصنم ريِزَم : ةئام : ُةثعب مث ماع ةئام ©

 «هتامأ» ىلع ةفوطعم ؛هئعبا و فطع فرح مث ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . وه : هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو اهبارعا'برعتو

 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : مك ؛رما بارعا برعت : مقتبل مك .لاق © 1

 لعف : تغبل . باوجلا هرسفي فوذحم ييمتيو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 لصتم ريمض :ءاتلا .كرحتملا عفرلا ريمضي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 لحم يف «تثبل مكو» لاق اهدعب ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 . ؟ تيم تنأو تثكم مك : ىنعمب - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تثبل «رم» بارعا برعت : لاق : تخبل لاق ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلاو عفرلا ريمضب هلاصتال

 ةركن هنأل ةنونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : امري: موم ضعي وأ ًاموي ©

 فطع فرح : وأ .بصن لحم يف تغبلب ًاقلعتم نامزلل ًافرظ : هبارعا زوجيو

 د”55-



 : موي ب هبارعا برعتو «ًامويا ىلع فوطعم : نضعب ماعلا وأ نظلا ديفي

 أ يو يي عب را ايوب تنبلا ةلجو . ةريكلاب رورج هيلا فاضم

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم
 فرْبَح : لب ؟رم» بارعا برعت : لاق : ماع ةئام تثبل لب لاق ©

 : .نوكسلا ىلع ىنبم رمأ لعف : رظنا .ةيفانئتسا :ءافلا :: كماعط ىلإ رظنئاف ©
 ' + راج «كماعط ىلإ) و تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 , رج لح يف حتفلا لع ينبم لصتم مسخ : فاك زظنأب قلعشم رورجمو

 . هيلإ فاضم

 «كماعطا لع ةقرطعن :كبارش .ةفطاع : واولا : هتستب د مل كبارشو ©
 موزحم عراضم لعف : هنستي .بلقو مزجو يفن فرح ::مل .اهبارعا برعتو
 :!ليقو اهلبق ام ةكرج اهل نييتتل تكسلل ءاهلاو نوكسلا ': همزج ةمالعو ملب

 وج هيف اتسم ريمصف لعاشلاو ةلع فرح نونلا تباقف نتسعتي لصأل

 ١ . نونلا هريغت مل هانعمو . وه : هريدقت

 .  برعتو «كماعط ىلا رظنا» ىلع :.واولاب ةفرطعم : كرامح ىلإ رضظناو ©

 . ًالكيه راص فيك ىنعمب اهيارعا
 ' فرح يهؤ ليلعتلا مال : ماللا . ةيفانتسا وارلا: سانلل ةيآ كلعجنلو ©

 :نعافلاو ليلعتلا مال دعب ةزمضم نأب بوصنم عراضم ٍلعف :كلعجن . رج

 : لع ينبع لصتم ريمسش : فاكلاو نيت ١ ةريدقل ايوجو هيف راتب يغسل

 ؛ ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : . لوأ هب لوعفم, بصن لحم يف حتفلا

 ل ةقيقم ةاسي لأ لكجما قاحتس دوور راج : سال ١ ةركن هنأل ةنونملا

 راجلاو ماللاب رج لح يف ردصم- ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا نأ «ةيآ)

 . .ظنأب قلعتم رورجملاو

 :ماظملا ىلا .تبرعأ : رظنا : ةفطاع : واولا : فيك ماظعلا ىلا رظناو ©

 لخم يف ختفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك .:رظناب:قلعتم رورجتو راج
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 ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : اهّرشْشن ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض "اه» و . نحن : هريدقت

 .«اهرشنت» بارعا برعت :اهوسكن .فطع فرح :مث :اًمحل اهوسكن مث © ْ

 . ةركن هنأل نونملا حتفلاب بوصنم زييمت ؛ احل 0
 مزاج ريغ طرش مسا «نيح» ىنعمب : ال . ةيفانتسا : ءافلا : هل نيدت املف ©

 ينبع سام لمخ ذني .ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 رورجيو راج : هل . هيلع لكشأ ام نيبت : هريدقت فوذحم لعافلاو حتفلا ىلع

 لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق» ةلمجو ؛رم» بارعا برعت : ملعا لاق ©
 «ال» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «لكشا ام هل نيبت) ةلمجو .امل

 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعأ . ةيفرظلا

 هب لوعفم بصن لحم يف ؛ اهدعب امو ملعأ » : ةلمجو . انأ : هريدقت ًابوجو

 . - لوقلا لوقم -

 هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ©
 رورجمو راج : لك ىلع .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم 1نأ» مسا : ةلالجلا ظفل

 ريدق .٠ ةركن هلأل ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . ريدقب قلعتم
 دسم دس ردصم ليوأتب «اهالت امو هللا نأا و ةمضلاب عوفرم (نأ) ربخ

 ."ملعأ» يلوعفم

 "م ا 2

 يطا دكماللا نول :1وأ لاف نونا ينع تيكر را الكْدلَو 51٠

 اجلس عْرَمُد كَ رولا دق لعب
 2# ع لآ سة

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : راولا : ميهاربا لاق نإو ©

 ل يرام لعق” لف. ةركلا ردت فوذح لفل ب لوعشتم بصت

 د”



 ١ رج لحم يف «ميهاربا لاق» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعافأ.: ميهاربا . حتفلا

 0 ْ ٠ ' ٠ ةفاضالاب

 : هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فاضم وهو ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : يور ©
 : ريْمض ءايلاو ملكتملا ءاي.تقبس يتلا. ةرسكلاب لحملا لاغتبشا اهروهظ نم عنم

 ' هب لوعفم بصن لحم يف «اهدعب امو يبر» ةلمججو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 ْ ' . «لوقلا لوقم»

  هةلعلا فزح» هرخآ فذح ىلع ينبم بلط ةخيصب عرضتو ءاعد لعف : ينرأ ©

 0 : 'ءايلاو ةياقولل نونلاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعانفلاو '

 | هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم «ملكتملا ريمبض» لصتم ريمض
 )د ْ .لوأ

 . + «ينرأ» لعفل ناث هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا : ىتوملا ييحت فيك ©
 لغف : يبحت .لاحلا ىلع بصن لحم يف حتتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك
 , هيفي زتتسم ريمض : لعاقلاو .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
 * فلألا ىلع ةردقملا ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىتوملا .. تنأ : هريدقت ابوجو

 00 1 . رذعتلل
 ' ريمض ::هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : نمؤت ملوأ لاق ©

 : ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمحلا : ملوأ . وه : هريدقت ًانوج هيف رتتسم

 , موزجم عراضم لعف :"نمؤت .بلقو يفنو مزج فرح :مل١1 ةيفانكتسا :واولا
 : هزيدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو هرخآ نوكس | : همزج ةمالعو ملب

 . ةزمثو «لوقلا لوقم# هب لوعفم بصن لحن يف «نمؤت مو ١) ةلمحو تنأ

 1 . ًاضيأ بيبجعتلاو خيبوتلا ذيفت ماهفتسالا

 ! معنا : هانعمو يفنلا دعب امل باجيا فرح : لب .اهبارعا قبس : لاق : ىلم لاق ©

 ش . هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو تنمأ

 , لجع ال كازدتسا فرح : نكل . ةيفانئتسا : واولا : يبلق نئمطيل نكلو ©

 لغف : نئمطي رج فرح يهو ليلعتلا مال :ماللا :نئمعيأ .ففخم هنأل هل

 كو



 لعاف : يبلق .ةحتفلا :هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب برصنم عراضم
 لحم يف لصتم ريمض : ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب ؛ اهدعب امو ةيردصملا نأ »و ةفاضالاب رج
 . تنمآب قلعتم رورجملاو راجلاو 1

 لحم يف : اهدعب ةلمجلاو اهبارعا قبس : لاق : ريطلا نم ةعبرأ ذخف لاق © '
 رمأ لعف : ذخ . ةيفانئتسا : ءافلا : ذخف .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن

 :ةعبرأ تنأ :هريدقت -ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم
 ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ريطلا نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . ةعبرال

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف :' نهرص .فطع فرح :ءافلا : كيلإ ٌنمرصف ©

 ينبم لصتم ريمض ؛ْنِها و تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 يأ نهرصب قلعتم رورجيو راج : كيلإ .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 . كيلإ نهمض

 ىلع ينبم رمأ لعف :لعجا .فطع فرح : مث : ليج لك ىلع لعجا مث © '

 راج : لك ىلع . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : هلعافو نوكسلا

 لك ىلع ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لبج .لعجاب قلعتم رورجمو

 .لابجلا نم دحاو

 لصتم ريمض «نه» و ينايب رج فرح : نهنم ؛ ٌنهعدا مث ًاءزج ٌنهنم ©
 نم لاح بصن لحم يف رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 مث . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاءزج . هيلع ةمدقم ةفص هنأل ؛ًازج»

 . اهبارعا برعتو «نهرص» ىلع مثب ةفوطعم : نهعدا
 نونب.هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف : كنيتأي : ًايعس كنيتأي «©

 «ثانالا ريمض» لصتم ريمض : نونلاو بلطلا باوج مزج لحم يف ةوسنلا
 حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم

 حتفلاب بوصتس لاح : تايعاس : ىنعمب : ًايعس . هب لوعفم بصن لح يف
 . تاعرسم يأ
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 نم اهدعب ةلمجلاو «لعجا بارعا برعت : ملعا .ةفطاع : وازلا : ملعاو ©
 . «ملعأ» لعفلا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا نأ»

 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوت بصن فرح : نأ: مكيح زيزع هللا نأ«
 فرم نأ ربخ :١ رزيزع . ةحتنلاب ميظعتلل بوصنم «نأ» مسأ 1 ةلالجلا

 ! ًاعوفرم زيزعل - ًاتعن  ةفص نوكي نأ زوجيو نذل ناث ربخ .: ميكح .ةمضلاب

 . ةيضلاب

 باهت مكس ل ترس نوفر 51١

 ه 1يكايرار كي نيش هاو ةك لرواد
 ' ىلغ ينبمأ لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم لثم : نيذلا لثم ©

 .نيذلا .ةقفن لثم : هريدقت ًابوجو فوذحم فاضم ةفاضاب رج لحم يف حتفلا

 :واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلإ توبثب عوفرم عرانضم لعف : نوقفتي ©

 | 17. اهل لح ال لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض

 «مه» و ةختفلاب بوصنم هب لوعفم : لاومأ : هللا ليبس يف مهلاومأ ©

 ' : ليبس يف .هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم نييئاغلا ريمض
 ؛ ميظغتلل رورجم هيلا فاضم :.ةلالجلا ظفل هللا : نوقفنيب قلعتم رورجو راج

 ' نأ زوجيو'. هيبشتلل فاكلاو أذتبملا ربخب قلعتم رورجبو راج : ةّيح' لثمك ©

 يف حتفلا ىلع ًاينبم ةلثم» ىنعمب سا نوكت وأ . ديكوتلل ةدئاز فاكلا نوكت

 . فاضفم . وهو ةرسكلاب رآورجم هيلا ًافاضم «لثم# و أدتبملا ربخ عفر لح

 . ةرسكلاب رورجي هيلا فاضم : ةبحأ

 اوه
 ٠ ءاق : ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تتبتأ : لبانس عبس تتبنأ ©

 ةلمجو يه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ةنكاسلا ثينأتلا
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 :لباتس .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : عبس .ةبحل ةفص رج لحم يف «تتبنأ»

 ةغيص ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم

 . لعافم

 . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : لك يف : ةيح ةثام ةليئس لك ف ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةئام . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةلبنس

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةبح

 ميظعتلل عوفرم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : واولا : فعاضيب شاو ©

 .أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؛فعاضي) ةيلعفلا ةلمجلاو .وه :هريدقت ًاناوج هيف

 8 ةفعاضملا كلت فعاضي : هريدقت فوذحم لعفلا لوعفمو

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .رج فرح: ءاشبي نمل ©

 «فعاضي# بارعا برعت : ءاشي . فعاضيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب

 . ًاراصتخا فوذحم ؟ءاشيلا لوعفمو امل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشي# ةلمجو

 عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : واولا : ميلع عساو لاو ©

 أدتبملل ناث ربخ :ميلع .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :عساو .ةمضلاب ميظعتلل 1

 . ةمضلاب اعوفرم عساول ةفص : هبارعا زوجيو

1 
 اتعامل هال يس ف مكلف نوغِضيَنؤْلا 037 04 ب7 2 هرالو4 516 دس 1 هوما 4 تبت ذل 0

8 
 اسو دس زكا و 2 02 هه 2 2

 0 او روتر رح ألو

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا : هللا لييس يف مهلاومأ نوقفني نيذلا ©
 قبس ؟هللا ليبس يف مهلاومأ نوقفتي» : ةلمجو أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع
 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعا

 لا



 ىلع ةفوطعم : نوعبتي ٠ اه لمع ال ةينان :ال .ةفطاع : مث: : نوعبتي ال مث ©

 ٠ . ايبازعا برعتو ١نرقفنيا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ا: اوقفنأ امه

 ' لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوقفت
 لع لوصولا لس ءاشلا لجو قاف فلو امام ع لع

 00 . هوقفنأ ام ريدقتلا .فوذحم دئاعلاو

 . نكي نأ زوجيو نونلا حتفلاب بوصنم هلجأل لوعشم . نم: ىذأ و نم ©
 ٠ هآَنم» ىلع!فوطعم : ىذأ .يفنلا ديكأتل ةدئاز - ال ةفطاع : واولا :

 ١ هنألا مالا نون دقو رذعتلل ْفلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هْبصن ةمالعو بوصنم

 ْ ْ ا يثالث روصقم ةركذ

 , نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمصف ؛مه» و رج فرح  ماللا :١ مهرجأ مهل ©
 | رجؤم أديم : مهرجأ .مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب زج لحم يف

 - ١ رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتملا نيبئاغلا ريمض «مهن» و ةمضلاب عوفرم
 1 . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؟مهرجأ منلا ةلمجو هيلا فاضم

 . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم رجأب قلعتم ناكم فرظ : دنع : مهبر دنع ©

 ىلع ينبم :لصتملا نيبئاغلا ريمْض «مه» و ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مهر

 . ةفاضالان. رج لحم يف نوكسلا

 : فوخ . اه لمعال ةيفان : ال . ةفطاع : وارلا : مهيلع فوخ الو «

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه) و رج فرح ىلع : مهيلع . ةمضلاب عوفرم ادتبم

 د فوذحلملا ربخلاب قلعتتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 , .٠ نئاك : هريدقتو

 | ١ ريمظ : مه .اه لمع ال ةيفان : ال ٠ ةفطاع : واولا : نوتزحي مه الو ©

 بارعإ رعت نونزحجي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم

 0 | ٠ عمه ربخ عفر لح يف «نوززحيا ةلجو «نوقفنيا
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 © 2ع او يبيؤك صرت خمس هرعت 3077+
 ةركن . وهو ةمضلاب عوفرم أدتبم : لوق : ريخ ةرفغمو فورعم .لوق ©

 ردجأ يأ ردقم اهربخو لوقلا ةفص : فورعم . هب ءادتبالا زوجي فوصوم '

 . فورعم لوق هب مترمأ ام ريدقتب فوذحم أدتبم ربخ نوكي نا زوجيو
 هريخ : ريخ ..ةمضلاب عوفرم أدتبم . ةرفغم . ةيفانئتسا : واولا : ةرفغمو

 «ةرفغمو» نوكت نأ زوجيو هنم فلألا تفذح «ريخأ هلصأو ةمضلاب عوقرم

 لئاسلل ليمج در : ىنعمب «لوق» ربخ ةريخ# و «لوق"» ىلع واولاب ةفوطعم
 . هللا دنع لضفأ هحاحلا نع حئفصلاو

 : عبتي .ربخب قلعتم رورجمو راج : ةقددص نم : ىذأ اهعبتي ةقدص نم ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 لبق فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاق : ىذأ . مدقم هب لوعفم بصن

 . ةقدصل ةفص رج لح يف ىذأ اهعبتي) ةلمجو اهنيونت

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانعكتسا : واولا : ميلح ينغ هللاو ©

 ًادتبملل ناث ربخ : ميلح .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : :ينغ .ةمضلاب ميظعتلل

 | . ينغل ةفص هبارعا زوجيو

 راك َهَدْلاو رم كيك تاو الام 0 0
 لكك حف يلا وبومبا يالا نيون ٠

 فقال مكسر ياويل باولو
 يك ىدبم وأو ص ويسكن

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ .ءادن ةادأ : اي: نيذلا اهبأ اي ©

 لدب بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .هيبنتلل ةدئاز «اهاو

 . «يأ» نم

- 
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 ريمبض : قاولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ٍضاَم لعف : اونمآ ©
 . لوبصوملا ةلص ءاونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعانف عفر لحم يف لصتم

 ةمالعو الب موزجم عراضمم لعنف : اولطبت . ةمزاج ةيفان : ال : اولطبت ال ©
 ٠ لح يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح : همزج

 . ةقراف :: فلألاو .لعاف غفر

 الذب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : مكتاقدص : ىذألاو نملاب مكتاقدص ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض .: فاكلا .ملاسلا ثنؤملا عمجن قحلم هنأل ةحتفلا نم

 : رورجمو راج : نملاب .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 . ١ ةردقملا ةربكلاب رورجم «نملا» ىلع واولاب فوطعم : ىذألاو . اولطبتب قلعتم
 ْ . رذعتلل فلألا ىلع

 ' لاح بضن لحم يف 4لثم» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم هيبشلل : فاكلا : يذلاك ©
 . يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :.يذلا . نيلئامم يأ «اولطبت» ريمض نم

 , هيف رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قفني : هلام قفثي ©

 ' لوغفم : هلام .احل لحم ال لوصؤوملا ةلص «قفتي# ةلمجو .. وه هريدقت ًازاوج

 : رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاملا و ةحتفلاب بوصنم هب

 . ةفاضالاب

 . ةيئرم يأ ةحتنلاب بوصنم ؛ يذلا ؛ لوصول نم لاح : ناثلا ءائر ©

 . ةرشكلاب رورجم هيلا فاضم : سانلا

 : نمؤي . اه لمع ال ةيفان : ال . فطع فرح .: راولا : هللاي. نمؤب الو ©

 ' ميظغتلل رورجم مسا ةلالجلا ظفل رج فرح ءابلا :هللاب .!قفني» بارعا برعت

 . نمؤيب قلعتم رورجملاو راخلاو ةرسكلا : رجلا ةمالعو ءابلاب

 . رورجم ةلالجلا ظفل ىلع فوطغم : مويلا . ةفطاع : دارلا : رخآلا مويلاو ©
 1 . ةرسكلاب هلثم ةرورجم مويلل. ةفص : رخآلا .ةرسكلاب

 الكل



 لصتم ريم ءاطاو ةمضلاب عرفرم أدتبم : هلثم . ةيفانثتسا : ءافلا : هلثمف ©
 لحم يف «يذلاك» يف فاكلأ نوكت وأ هيلا فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم
 . يذلا لثم ًالاطبا تاقدصلا اولطبت ال ريدقتب ردصملل اتعن  ةفص ٍبصن

 ةمالعو فاكلاب رورجم : لثم .هيبشتلل رج فرح : فاكلا : ناوفص لثمك ©

 فاضم : ناوفص . « لثم » أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج
 . سلمألا رجحلا لثمك يأ ةرسكلابزورخم هيلا

 رورجمو راج : هيلع . ناوفصل ةفص رج لحم يف : ةلمجلا : بارتلا هيلع ©

 . ةمسفلاب عوفرم أدتبم : بارت . مدقم ربخب قلعتم 0
 حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : هب اصأ . ةيفانئئسا : ءافلا : لياو هباصأف ©

 ىلع مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو
 . ٌريزغ رطم يأ هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف : لباو .لعافلا

 هباصأف : بارعا برعت : هكرتف : ءيش ىلع نوردقي ال ًادلص هكرتف ©
 لعف : نوردقي .احل لمع ال ةيفان : ال .نونملا حتفلاب بوصنم لاح :

 ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عيفرم عراضم
 ىلع . لاح بصن لحم يف «نوردقي ال» ةلمجو . لعاف عفر لحن يف لصتم

 . نوردقيب قلعتم رورجمو راج : ءىش

 ينبم لوصرم مسا (اما و رج فرح ؛نم» نم هنوكم : ام : اوبسك امم ©

 . «اونمأ» بارعا برعت :اويسك .نمب رجج لحم يف نوكسلا ىلع
 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانكئسا : واولا : يدهب ال هللاو ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يدب .ال لمع ال ةيفان : هل .ةمضلاب

 الد ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع
 . ًادتبملا ربخ عفر لحع يف «يدهي

 ةفص : نيرفاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : موقلا : نيرفاكلا موقلا ©
 نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج مسالا نأل ءايلاب ةبرصنم موقلل
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 لاك
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 00 ل طي

 . نم هنأل وتلا ترب عوفر عراضم لعف : نوقشني :: مهلاومأ نوقفتي © :

 «نوقفني» ةلمجو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولاؤ .|ةسمنلا لاعفألا

 , مضل و ةحتفلاب بويصتم هب لوصقم مقارمأ - اه ل ال لوصوملا ةلص

 . وهو ةحتفلاب بوصتم هلجأل لوعفم : ءاغتيا : هلل ةاضرم ءاغتبا بو

 : فاضم : :ةلالخلا ظفل .هللا ٠ " ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : 'ةاضرم . فانضم

 ١ . ةرسكلاب ميظغتلل*زورجم هيلا

 نم '. اهمارغعا برعتو : «ءاغتبا» واولاب ةفوطغم : مهسفنأ نم ًاتيبثتو .٠

 ' ١ ضيعبتلل : نمو . تيبثت» نم ةفوذحم ةفضب قلعتم رورجتو راج : مهسنفنأ

 لع مهسفنأ ضعبل ًاتيبثتو ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو

 . نانيالا

 روحت مسا : لثم . هيبشتلل رج فرح : فاكلا : ةوبرب ةنج لثمك »

 أ :ةنج/ «لثم»:ادتبملا ريخب قلعتم رورجلاو راجلاو : ةرسبكلا هرج ةمالعو فاكلاب

 .* عقترم ناكمب يأ : طيري . «فلاتسي) ىنعمب ةيسكلاب رورجي هيلا فاضم

 . ةنحل ةفصيإ قلعتم رورجمو راج

 ؛لصتم نيمض هاه وأ فلا لع ينبم ضام لعف : باصأ : لياو اهباصأ ©

 .اهباصأ» ةلمجو لعافلا ىلع مدقم هب لوعفم بصن لح إيف نوكسلا ىلع ينبم

 , ةمضلاب عوفرم لعاف : لباو . ةوبرل ةفصض رج. لح يف «لباو

 ال5



 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تنآ .ةيببس : ءافلا : تتآف ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءات عم ةنكاس اهئاقتلال ةفؤذحملا

 . يه : هريدقت ًازاوج

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اهلكأ ©
 . هيلا فاضم رج لحم

 درفملا نيونت نع ضوع : نونلاو ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيفعض ©
 لحم ين ؛اهلكأ تنآ» ةلمج نوكت ةلاحلا هذه يفو . ارييمت : اهبارعا زوجيو

 | . الاح بصن

 فرح : مل .ةمزاج طرش ةادأ : نإ . ةيفانئتسا : ءافلا : اًَهّيصُي مل نإف ©

 : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف :اهيصي.. بلقو مزجو .يفن

 لصتم ريمض «اه» و نيتكاسلا ءاقتلال وأ ًافيفخت ءايلا تفذحو هرخآ نويكس

 ل» ةلمجو لعافلا ىلع مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا لع ينبم
 . طرشلا لعف مزج لحم يف «اهبصي 00

 ةطبار : ءافلا : لطف . ةمضلاب عوفرم لعاف : ريزع رطم يأ : لطف .لباو ©

 يفكيف وأ .. اهيفكي رطقلا ريغص رطم يأ لطف : ريدقتلاو طرشلا باوجل
 هريدقت حرش فوذحم هربخو ةمضلاب عوفرم أدتيم : لَّط . ريغص رطم
 لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : اهيفكي لطف : ةيمسالا ةلمجلاو

 عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانغكسا : واولا : ريصي نولمعت امب لاو ©

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا . ةمضلاب ميظعتلل

 بارعا برعت :نولمعت .ريصبب قلعتم رورجملاو راجلاو ءايلاب رج لحم يف

 لوصوملا ةلص «نولمعت# ةلمجو ةمضلاب عوفرم أدتبملا رببخ : ريصب .«نوققني»
 يأ ةيردصم «ام» نوكت وأ هنولمعت اب : ريدقتلا فوذحم دئاعلاو اهل لحم ال

 ور



 ءراوأ 3-3 2 0 قا م سوا و اس 1 لج عع
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 © دوركم د لأ يلمح مابك كل تق 0-7

 'عراضم لغف : دوي: .راكنالا ديفت ماهفتسا ةزمه: : فلألا : :مكدحأ :دوبأ ©

 . ينبم :لصتم ريمض :فاكلا .ةمضلاب عوفرم لعاف :مكدخأ .ةمضلاب عوفرم

 . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو ةفاضالاب رجب لحم .يف مضلا ىلع

 أعراشم لعفا : نوكت .بصنو ةيردصم فرح : نأ : ةنج هل نوكت نأ ©
 :ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا نأ» و ةحتفلا هبصن ةمالعو ّْنأِب برصنم صقان
 7 («أاهدعب امو نوكت) ةلمحو ادوي' لعقل هب لويعفم بصن لحم يف ردصم

 ةنج مدقلا «نوكتا ربخمب قلعتم رورجمو راج : هل .ال لحال ةيردصملا (نأ»

 1 . ةمضلاب عوف رم رخؤم «نوكتاا مسا : ناتسب يأ

 فرح : نطو «ةئج» نم ةفوذحم ةفصب رورجمو راج : بائعأو ليخن نم ©

 . اهبارعا برعتو «ليخن» ىلع واولاب ةفرطعم بانعأو ٍينايب رج

 ْ يرجت .ةنجل ةيناث ةفص عفر لحم يف ةلمجلا : راهنألا اهتحت نم يرجت ©

 رورجمو راج : اهتحت نم .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمّضلاب عرفرم عراضم لعف
 ةنئاك راهتألا يرجت : ريدقتلا (راهتألا» نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم

 عوفرم لعاف : ةراهنألا» و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : «اه» و اهتحت

 0 1 . ةمفلاب

 'ًدتبملاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل : تارمثلا لك نم اهنف هل ©

 نم .ةفوذحم, ةفصب قلعتم رورجبو راج : اهيف . رم هل : هريدقت فوذحم

 فرخ نمو «رمث» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج (لك نم١ و «رمثلا
 , .٠ تارمثلا نم هنوك لاح يأ ةرسكلاب رورجي هيلا فاضم :تارمثلا .ينايب

 نوكت وأ هباصأ دقو يأ «نوكت» ىلع واولاب فوطعم : لمفلا : هياصأو ©

 لالش



 بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :هباصأ .ةيلاح

 . مدقم هب لوعفم

 راج :هل .ةفطاع واولا .ةمضلاب عوفرم لعاف : ءافعض ةيرذ هلو ربكلا ©

 : ءافعض . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةيرذ . مدقم ربخب قلعتم رورجمو

 فرصلا نم ةعونمم اهنأل اهرخآ نوني ملو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةيرذل ةفص
 . ءالعف نزو ىلع

 :بارعا برعت : اهباصا . ةيفانثتسا : ءافلا : ران هيف راصعا اهياصأف ©

 ربخب قلعتم رورجيو راج : هيف . ةمضلاب عوفرم لعاف : راصعا . هباصأ

 ةفص عفر لح يف ةران هيف» ةلمجو .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :ران .مدقم
 ٠ . ؟ةديدش حيرا ىنعمب ؛راصعإ) فوصوملل

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تقرتحا . بيبستلل ةفطاع : ءافلا : تقرتحاف ©

 . يه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض : لعافلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا . هيبشتو رج فرح : فاكلا :. كلذك ©

 لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو باطخلل فاكلاو دعبلل ماللاو فاكلاب رج
 فاكلا نوكت وأ كلذ لثم ًانيبت هتايآ مكل هللا نبي : ريدقتلا فوذحم قلطم

 . قلطم لوعفم بئان (لثم» ىنعمب اهسا

 ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نبيب : تابآلا مكل هللا نييي ©

 نيبيب قلعتم رورجمو راج : مكل . ةمضلاب ميظعتلل عيفرم لعاف : ةلالجلا
 نم الدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تايآلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 . ملاسلا ثنؤملا عجب قحلم هنأل ةحتفلا

 ينبم لصتم ريمض : فاكلا لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوركفتت مكلعل ©
 :نوركفتت .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو «لعلا مسا بصن لحم يف مضلا ىلع

 ريمض : واولاو ةسمخلا لاعقألا نم هّنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 ربخ عفر لحم يف «نوركفتت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 . ؟لعلا
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 . مكهلتت سك أم تيم ايار 3

 0 اك "هيلي يام الو
 مس .- م

 © 5 اهلل رع ٍهيفاوُسِقتأَ

 فلا لع ينبم دات مسأ : . ءادن ةادأ : اي: اونمآ نيذلا اهيأ اب ©

 حتتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا ': 5 هيبنتلل ةدئاز (انه» و :بصن لحن يف

 مضلا ىلع:ينبم ضام لعف . لوصوملا ةلص : اونمآ . «ْيأ» نم نايب فطع

 : : ففلألاو . لعاق عفر لحم يف لصتم ٌريِمض : واولا . .ةعامجلا واوب هلاصتال
 ' ْ . ةقراف

 .هعراضم نأل نونلا فذج ىلع ينبم رمأ لعف : اوقفنأ : تابيط نم اوقفنأ ©

 : .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةسمشلا لاعفألا نم

 لوعفملا قّذحو اوقفنأب قلعتم زورحيو راج : تابيط نم . ضينعبتلل : نم
 ش ش هيلع نم ةلالدل

 يلا فاشم رج لع يف نوكسلا لع ينبم لوصرم مسا : ام: متيسك ام ©

 ' عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صضام لعف . لوضوملا ةلص : متبسك

 : عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا : «نيبطاخملا» كرحتملا

 ٠ . عمجلا ةمالع ميملاو .لعاف

 !«نم» نم ةنوكم : امن .ةفطاغ :واولا : ضرألا نم مكل انجرخأ اممو ©

 :راجلاو نمي رج لحم يف نوكنسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ءاماا و . رج فرح
 , هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : جرخأ .اوقفنأب قلعتم رورخملاو
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و عاطملا دحاولا ريهمضب

 :انجزختاب قلعتم رورجمو راج :' مكل . لوصوملا ةلص ؛انجرخأ» ةلمجو لعاف

 : نم.ةفوذحت :لاحب قلعتم رورجمو راج :ضرألا نم .روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 ٍ ١ . ةام» لوصوملا

 | :اومميت : 'ةمزاج ةيهاث :ال .فطع فرح :واولا : ثيبخلا اومميت الو ©
 ةسمخلا لاعقألا نم هنأل :نوئلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عغراضم لعف

 رو



 ل

 لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض : داولاو ًافيفخت م ءاتلا تفذح 4 ارمسيت» هلصأو

 . ءيدرلا

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقفتت . رورجبو راج : هنم : نوقفنت هنم ©

 لاحب قلعتم «هنم» و ينايب رج فرح «نم» و .لاح بصن لحم يف : ةلمجلاو
 8 "كام» نم ةفوذحم

 :متسل .لاح بصن لحم يف :اهدعب ةلمجلاو ةيلاح :ارلا : هيذخآب متسلو ©
 كرحتل ا عفرلا ريمضب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 . «سيل» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا «نيبطاخملا»

 يفنلا ىنعم ديكوتل دئاز رج فرح ءابلا :هيذخاب . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو

 «سيل# ربخ هنأل الحم بوصنم دئازلا رجلا فرحب ًاظفل رورجب مسا هيذخآ

 ريمض ءاهلاو ةفاضالل هنوث' تفذحو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : هبصن ةمالعو

 . هلوعفمل لعافلا مسا ةفاضا نم . وهو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 نأ .هل لمع ال يفنلا دعب قيقحت فرح : الإ: هيف اوضمغت نأ الإ ©

 :هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف :اوضمخت .بصنو يردصم فرح

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوتلا فذح

 (ْنأ»و اه لح ال ةيردصملا «نا» ةلص «اوضمغت» ةلمجو ةقراف : فلألاو لعاف

 نأب . ريدقتلا «هيذخآ» لعافلا مساب بصن لحم يف : اهالتامو ةيردصملا

 راج : هيف . هيذخاب بصتنا اهفذحبو ةردقم ءابب رورجم يأ : هيف اوضمخت

 . هذخأ يف اوحماستت ْنأ آلا ىنعمب اوضمختب قلعتم رورجبو

 بارعا برعت اوملعا . ةيفانئكتسا : واولا : ديمح ينغ للا نأ اوملعاو © ٠

 مسا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم بضنو ديكوت فرح : ّنأ هاوقفنأ»

 : ديمح . ةمضلاب عوفرم «نأ» ربخ : ينغ .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ةْنأ»

 ردصم ليؤأتب "اهدعب امو نأ و . ينغل ةفض : هبارعا زوجيو ّنأل ناث ربخ

 . اوملعا يلوعفم ٌدسف دس

 تك عي



 ٌةراْمَتفدِحَي ايمو فلاح رس يا - ا ملا 31

 17000 ام وسو 00

 : © ميطع'وافأ الضفو هني

 : لعف : مكدعي ةمضلاب عوفرم أدتبم : ناطيشل ءلا : رقفلا مكدعي ناطيشلا ©
 ٠ . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضما

 ! لوأ .. هب. لوعفص بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتنم ريمض : فاكلاو
 ١ . ةجستفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : رقفلا . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو

 امارعا برعتو «مكدعيلل لع واولاب ةفوطعم : ' ءاشحفلاب مكرمأيو ©

 . لخبلاب وأ يصاعملاب يأ ٠ مكرمأيب قلعتم رورجيو راج : ءاشحفلاب

 . برعتو «رقفلا مكدعي ناطيشلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةرفغم مكدعي لاو ©

 . ىنعملا يف قرافلا عم اهبارعا

 ْ : نمو «ةرفغم» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هللاو ًالضفو هنم ©

 . اهبارعا برعتو «ةرفغم» ىلع واولاب ةفوطعم : ًالضفو . ينايب رج فرح

 : . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم ؛ هللا ١ ةلالجلا ظفلو . ةيفانئتسا :او واولا

 ْ بازعا زوجيو ةمضلاب ناعوفرم 4ةلالخلا ظفل» ًادتبملل ناريخ : ميلع عساو ©

 : | عساول ةفص ؟ميلغ»

 ارفاق أد ةمتسلااو سو سلك رس

 © يالا وأ قاباي
 ' لقتلل ءايلا لع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ٍتؤي : ةمكحلا يتؤي ©

 - مقر لغ يف «قؤي» ةلمجو . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسبم ريمض : لعافلاو
 | زوجتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ةياهن يف دراولا ةلالجلا ظفل أدتبملل ثلاث ربخ
 : بوضنم لوأ هب لوعفم : ةمكحلا .ًالاح بصن لع يف ةلمسجلا هذه بارع
 1 . ةحتفلاب

 ل4



 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : ءاشيد نم ©

 ةلص «ءاشي» ةلمجو "يتؤي» بارعا برعت : ءاشي . «قؤي» لعفلل ناث

 . ًاراصتخا.فوذحم اًوعفمو اهل لحم ال لوصوملا

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا : واولا : ةمكحلا تؤب نمو ©

 طرشلالعف هنأل موزجم عياضم لعف : تؤي .ًادعبم عفر لحم يف نوكسلا

 بئانو لرهجملل ينبم لعفلاو «ةلعلا فرحا هرخآ فذح : همزج ةمالعو

 بوصنم هب لوعفم :ةمكحلا .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلا

 .«نم# أدتبملا ري عفر لحم يف . :هباوجو طرشلا لعف اتلمجو ةحتفلاب

 لعف : يتوأ . قيقحت فرح : دق . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : ىتوأ دقف ©

 هيف رتتسم ريمض : لعافلا بئانو . حتفلا ىلع ينبم . لوهجملل ينبم ضام

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «يتوأ دقف" ةلمجو . وه : هريدقت ًاناوج

 ْ . مج لحم

 : ًارثك . ةركن هنأل نونملا حتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاريخ : ًاريثك ًاريخ ©

 . حتفلاب هلثم ةبوصنم اريخ ةفص

 عراضم لعف : ركذي .اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : راولا : ركذي امو ©

 . افيفخت ءاتلا تفذح ركذتي : هلصأو ةمضلاب عوفرم

 واولاب عوقرم لعاف : ولوأ .اه لمع ال رصح ةادأ: الإ : بابلألا ولوأ الإ ©

 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : بابلألا . ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل

 . لقع يأ : بل : اهدرفم . لوقعلا باحصأ الإ ىنعمب

 نوف 22 منيو 2في انكر ذكرت تردَتوأٍة قَكنت مَعَ 3

 ينبم مزاج طرش مسا : ام . ةيفانشسا“: واولا : ةقفن نم متقفنأ امو ©

 لعف : متقفنأ . «متقفنأ» لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 لحم يف «نيبطاخملا» كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءانلا طرشلا لعف مزج

 ل "الكا



 .نم ةفوذح لاحب قلعتم رورجو راج : ةقفن نم .روكذلا عمج ةمالع : ميملاو
 : . ينايب رجإ فرحا : نمو كاما

 لع.ةفوطعم : رذن نم متقن . .فطع فرح : وأ: رذن نم مترذن وأ ©

 0 . اهبارعا برعتو «ةقفن نم متقفنأ»
 بضنو ديكوت فرج : نإ . طرشلا باوججل ةطباز : ءافلا : هملعي هللا نإف ©

 ' عراضم لجف : هملعي ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنإ» مسا : هللا . لعملاب
 ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ' يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريم : ءاهلاو : «نأ» ربخ غفر لح يف 'هميلعي#
 مزاجإ طرش .باوج ؛هملعي هللا نإ» ةلمجو «ام" ىلع دوعي هب :لوعمم بصن لخم
 ش ْش . مزج لح يف ءافلاب نرتقم

 . ال لمغال ةيفان : ام . ةيفانغتسا : واولا : راصتأ نم نيملاظلل امو ©
 . عج هلأل هايلا : مسالا رج ةمالعو مدقم ربخب قلعنم رورجبو راج : نيملاظلل
 : ذئازأ رج بفرح : نم . درفملا مسالا نيونت نع ضوع: : نونلاو ماس ركذم
 أدتبم هنأ ىلع ًالحم عوفرم ًأظفل نمب رورجم مسا : راصنأ . يفنلا ىنعم ديكاتل

31 
 روم

 را ووو ايفطداو اَسِعف كك طاش .2 1 31 110 00 - ١
1 - - 8 00 

 / عراشم لمف : اودبت . مناج طرش فرح : نإ : تاقدصلا 50 نإ©
 1 لابعفألا' نم هنأل نوتلا ' فذح : همزج ةمالعو طرشنلا لعف هنأل موزحي

 ' تاقدصلا . ةقراف :فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمَض :واولا .ةسمخلا

 .ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم
 ' ىلغ ينبم ذماج ضام لعف :معن . طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : يه امعنف ©

 . ةركن هاما و: وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو حدملا ءاشنال حتفلإ

 معا



 ل

 زيبمت بصن لحم يف «ءيش# ىنعمب ةركن يه لب ةفيوصومدالو ةلرصوم ريغ
 وأ . يه ائيش معنف وأ اهؤادبا ائيش معنف :ريدقتلاو . رتتسملا ؛معنا لعانفل

 . يه تاقدصلا معن : ريدقتلاو . معنل لعافلا يه نوكتف ةفرعم نوكت

 ةلمجلاو رخؤم أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض :يه
 مزاج :طرش باوج «يه ايعن» ةلمجو . مدقم ربخ عفر لحم يف «ابعنا ةيلعفلا

 . مزج ل يف ءافلاب نرتقم
 اهنأل اودبت نا" بارعا برعت : ارفخت ْنِإ . ةفطاع :راولا : اهوفخت نإ و ©

 : . هب لوعقم

 «اهوفخت» ىلع ةفوطعم : اهوتؤت . ةفطاع : واولا : ءارقفلا اهوتؤتو ©

 .٠ ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ءارقفلا .٠ اهبارعا برعتو

 . ةنونملا ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 وهف» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع : ميملاو . ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ؛مكل ريخ

 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانعسا : واولا : نم مكنع رّقكبو ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رفكي .رفكي هللاو :ريدقتلا نأل «رفكي# هربخو
 راج : مكنع .هللا ىلع دوعي وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 «نم» نأل «رفكي» لوعفم فذحو . عمجلا ةمالع ميملاو رفكيب قلعتم' رورجمو
 . فوذحملا لوعفملاب رورجملاو راجلا قلعتي وأ هيلع ةلاد ةيضيعبتلا

 «مكتائيس» و ضيعبتلل ًادئاز نوكي وا ضيعبتلل فرح : نم : مكتائيسن نم ©
 ةمالعو نمب رورج : مكتائيس . ؛رفكب» لوعفم ًالحع ب :م ًاظفل رؤرجم
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةرسكلا هرج

 . روكذلا عمج ةمالع :ميملاو

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتيم : ةلالجلا ظفل هللا .ةفطاع : واولا : امي هللاو © .

 تك



 ' راجلاو ءابلاب رج لحم يف.نوكسلا ىلع ينبف لوصوم مسا اف رج فرح .ءابلا
 ' نم ابل لحم ال لوصوملا ةلص «نوملعت» : ةلمجو أدتبملا ريخيب قلعتم روربجملاو
 1 . بارعألا

 لضم ريمض : واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : رييخ نولمعت ©
 | فوذحم ذئاعلاو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريبخ . لعاف غفر لحم يف
 . وأ هنولمعت اب : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم . وهو ًاراصتخا
 ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام» نركتف ةيردصم اام» نوكت

 . مكلاعأب ميلع وأ مكلمنعب ةربخ وذ هللاو يأ

 سو مث رسخت هر ر 1 وواس و كوس رت

 وني اوفِلاََو افي عِمهَن حلو مكه "3 ١
 د ل م و ع حو ”_

 لص هل رك
0 

 يل لا لم يم سنا يام ل ١ سلا مهاده يلع سيلا ©
 | عوفرم رخؤم «سيلا مسا : ئده . مدقم «سيل» ربخي قلعتم رورجتو.راج
 : رج لحم هيف لصتلا يلا يحض املا و ركل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 : . نوكسلا ىلع ينبم هيلا فاضم

 . ليأي لمفلاب يشم فرح : نكل . ةيفانتسا : وارلا : يدهي هللا ّنكلو ©
 , , : يدهي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا . كاردتسالا

 : هيف'زتتسم رزيمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 : . «نكلا ربخ عفر لحم يف «يدبي' ةيلعفلا ةلمجلاو .اوه : ةريدقت ًاناوجن

 . لحن يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم : ءاشم نم ©
 ريمض : هلعاقو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشي : هب لوعفم بصن

 ٠١ امل لم ال لوصوملا ةلص «ءاشيا ةلمجو . وه : هريذقت ًازاوج هيف رتتسم

 لم



 لع ينيب اج نرش مسا: ةيفانعسا : واولا : ريخ نم اوقفنت امو ©

 موزجم عراضم لعف : . اوقفنتب مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 . ةسمخلا امبالا ند نونلا فذح : همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل

 رج فرح ةيئايب : نم ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :زاولا

 لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةرسكلا : هرج ةمالعو نمب رورجم : ريخ
 . هام» نم ةفوذحم :

 ريمض : وه . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا . مكسفنأل . رهف يأ : مكسفنألف ©

 قلعتم رورجبو راج : مكسفنأل أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
 مزاج طرش باوج «مكسفلأل وهفا ةيمسالا ةلمجلاو . ردقملا أدتبملا ريخب

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 لعف : نوقفنت . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانطسا : واولا : نوقفنت امو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو ا

 بوصنم هلجأل لوعفم : : ءاغتبا ٠ رصح ةادأ : : لا هحو ءاغتبا لإ ©

 هيلإ فاضم : ةلالخلا ظفل هللا . ةرسكلاب رورجب هيلا فاضم :هجو . ةحتفلاب

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورحم

 .اهبارعا قبس : ريخ نم اوقفنت امو : مكيلا فوي ريخ نم اوقفنت امو ©
 فذح همزج ةمالعو هؤازجو طرشلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : فوي

 .اوه ا: :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلا بئانو . «ةلعلا فرح» هرخآ

 راج : مكل .اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج «فوي# ةلمجو

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . فويب قلعتم رورجمو

 . لاح بصن لحم يف هدعب ةلمجلاو . ةيلاح : واولا : نوملظت ال متنأو ©

 ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : متنا

 .نونلا توبشب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوملظت . ال لمع
 ربخ عفر لحم يف «نوملظت ال» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واؤلاو
 . أدتبملا

 اا



 1 ا ادع نوي تأ ييسف وو عيوش "0"
 . كيال ميسم رتل ءاَيعأ أ كمال آو هبسي

 # كبك رس نموا الل صامل
 3: ةريدقت فوذحم أدتبملا اربخنب قلعتم رورجيو راج 8 ءارقفلل : نيذلا ءارقفلل ©

 .ءارقفلل"ةفص رج لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا :نيذلا . مكتاقدص

 . .ةعايجلا واوب ةلاصتال مضلا لع لوهجملل ينبم ضام لعف : اورصحأ ©

 ,٠ لوصوملا ةلص : ةلمجلاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو

 ' : هللا .مهسفنأ اوسيحا يأ اورصحأب قلعتم رورجمو راج : ال هللا لييس نه

 . اه'لمع ال ةيفان : ال. ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعيطتي : ًايرض نوعيطتسي ©

 1 :ًايرض ٠ لعاف عفر لح يف لصتم ريمسم : واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم

 0 . بسكلا ىنعمب . نونملا حتقلاب بوصنم هب لوعفم

 : مهبسحي ًابرضب قلعتم رورجو راج : لهاجلا مهيسحب ضرألا ل
 | بنت لب يف لصتلا « 0 عرفو عرش لحن

 ا يس لعق كل : قفعتلا نم ءاينغأ ©
 راج ,: ففعتلا نم .«العقأ» نزو ىلع هنأل فصلا نم و وهو ةحتفلا

 ا! نوكت وأ ةيانغلا ءادتيال (نم» نوكت وأ فوذحعم هل لوعقمب قلعتم رورو

 زيلعتلا يأ ماللا ىنعمب

 : : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم مف .: :مهفرعت : .: مهاميسب مهفرعت ©

 ينبم .,لصتملا ن نيبئاغلا ريمض !مه) و . تنأ :هريدقت ًابوجو: هيف رتتسم ريمض

 | فرعتب قلعتم رورختو راج : مهاميسب .هب لوعفم 'بصن لم يف نؤكسلا لع

 08 نييئاغلا ريمض مهل و ردعتلل فلألا لع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو

 . مهتيب رأ مهتمالعب يأ ةفاضالاب رج لحم يف
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 ا



 الا بارعإ برعت : سانلا نولأسي ال : ًاقاحلا سانلا نولأسي ال ©
 . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًافاحلا . «ًابرض نوعيطتسي

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : ام . ةيفانئتسا : واولا : ريخ نم اوقفنت امو ©

 عراضم لعف : اوقفنت ؛اوقفتت" لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 لصتم ريمض :واولا .نونلا فذح :همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل موزجم

 نمب رورجم : ريخ .رج فرح ةينايب نم .ةقراف : فلألاو .لعاف عفر.يف

 . «اه» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ديكوت فرح : َّنِإ .طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : ميلع هب هللا ْنإف ©
 راج :هب .ةحتفلاب ميظعتلل بوضنم «َّنِإ) مسا : هللا .لعفلاب هبشم بصنو |

 هللا نإف» ةلمجو ةمضلاب عوفرم ؛ْنإ» ربخ : ميلع . نا ربخب قلعتم رورجيو
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ؛ميلع

 جا هام

 مهبر نعمل هي ٌةيباَكعَو ساهيل دلو كوم ٌنوعِضَيَنؤ 375
 24 012 ب هل
 200 كوول

© 

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : نوقفذي نيذلا ©

 .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : ٍنوقفني

 . لوصوملا ةلص ؛نوقفني» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو

 «مهذ و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهلاومأ : راهشلاو ليللاب مهلاومأ ©
 راج :ليللاب .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتملا نيبئاغلا ريمض

 . هبارعإ برعيو «ليللا» ىلع واولاب فوطعم راهنلاو قفنيب قلعتم رورجمو ْ

 فعلا واوب فوطعم : ةينالعو .ةحتفلاب بوصنم لاح : ةيئالعو ًارس«

 . هبارعإ برعبو هارس» ىلع

 رجأ . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : مهل . ةدئاز ءافلا : مهرجأ مهلف ©
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 : لحن يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم
  «نيذلا» أدتبملا رب عفر لحم يف «مهرجأ مهلف» ةيمسالا ةلمحلاو ةفاضالاب رج

 : ىنعملا اذه هيف نأل ظرشلا باوجل ةطبار «مهلف# يف ؛ءافلا نركن نأ زوميو

 ْ . فام هو ةحتب بوصنم رجب قلتم الكم فرط : دع: مهب دثع ©

 . ينبم لصتملا نيبئاغلا ريمض : :«(مهلو . ةرسكلاب رورج هيلا قفاضم : : مهجر

 . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . *فوخ .اهل لمع ال ةيفان : ال . .فطع فرح :واولا : مهيلع فوخ الو©

 0 :هريدقتو فوذحملا ربخلاب قلعتم رورجمو راج : : مهيلع .ةحضلاب عوفرم أد تمم

 ١ نئاك

 يمض : مه .ال لمع ال ةيفان :ال .ةفطاع ارأرلا : نوثزحي مه الو ©

 بارعا برعت :نونزحي .أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبف نييئاغلل لصفنم

 1 مهلا أدتبملا ربخ عفر لحم يف "نونزحي١ا ةيلعفلا ةلمجلاو «نوقفني»

 1 ردا اهل ا 210000 ا
 هيكل 1 2 وهلا 0م ليم! مَ

 اهيفؤشي اناا الإ ناكل ةةكاهتنأا
 أ © َنوُدِلَح

 عقب لع يف علا لع يتبل ليصوم سا : نيذلا : ايزلا نولكأب نيذلا ©
 أةسفخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولكأي .أدتبم

 .لحم ال لوصوملا ةلص «نولكأي» ةلمجو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا
 ؛ 20١ .رثعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب ٍلوعفم : ابرلا .اهل

 أ .«نولكأي"# بارعإ برعت : نوموقي .اهل لمع ال ةيفان :ال : الإ نوموقي ال ©
 "ال رصح ةاذأ : الإ .«نيذلا» ًادتبملا ربخ عفر لحم يف "نوموقي ال١ ةلمجو

7# 



 . مهروبق نم نوموقي ال ىنعمب اط لمع

 لعف : موقي .ةيردصم : ام .هيبشتو رج فرح : فاكلا : يذلا موقب امك ©:

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا .ةمضلاب عوفرم عراضم

 .راجلاو فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب ؛اهدعب امو ةيردصملا امه! و لعاف
 مايقك لإ ًامايق نوموقي ال : ريدقتلاو فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو

 . يذلا

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :هطبختتي : سملا نم ناطيشلا هطبختي ©
 .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاطاو

 ال لوصوملا ةلص «ناطيشلا هطبختي» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف :ناطيشلا

 انه نمو طبختيب قلعتم رورجمو راج :سملا نم .بارعالا نم امل: لم

 :ماللا .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اولاق مهنأب كلذ ©

 لدي هلبق ام نأل ًاراصتخا فوذحم هيلا راشملاو باطخلل :فاكلاو .دعبلل

 .رج فرح :ءابلا .مهلوق ببسب مهيلع قحتسم باقعلا كلذ : ريدقتلا هيلع

 لحم يف نيبئاغلا ريمض : «مه» و .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :ْنأ
 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق .«نأ» مسا بصن

 «اهدعب ام و ْنَأ/ و ةقراف :فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض :واولا

 قلعتم «مهلوق ببسب# ريدقتب رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . عيبلا نإ «كلذ» أدتبملا ربخب

 .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : ابرلا لثم عيبلا امنإ ©
 عوفرم ربخ :لثم .ةمضلاب عوفرم ًأدتبم :عيبلا .ةفوفكمو ةفاك :(نإ

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجب هيلا فاضم : ابرلا .ةمضلاب

 هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لحأ .ةيفانئتسا :راولا : عيبلا هللا لّحأآو ©

 بوصنم هب لوعفم : عيبلا .ةمضلاب ميظعتلا ىلع عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل

 . ةحتفلاب

 _ 388مل



 ' هيف'رتتسم ريمض : .هلعافو «لحأ» ىلع واولاب فرطعم : مرح : ايرلا مّرحو ©
  فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ابرلا .وه :هريدقت ًاناوج
 . رذعتلا اهروهظ نم عنم

 ' ىلع ينبم مزاج طرش مسا :نم .ةيفانعسا :ءافلا : ةظعوم .هءاج نمف ©

 ' مزج لحم ؛يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :هءاج .ًادتبم: عفر لحم يف نوكسلا

 : هب لوعفم :بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلا.و طرشلا لعف

 ١ رذدضم «ةظعوم» لعفلا ركذ دقو ةمضلاب عوفرم لعافق : ةظعوم .مدقم

 0 . ظعو ىنعمب وأ كتؤيو ركذي ردصملاو

 ' ريمض :ءاهلاو .ةظعومل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راجأ: ىهتئاف هبر نم ©

 ' :ىهتنا .ةفطاع وأ .ةيفانثتسا :ءافلا : ىهتناف .ةفاضالاب رج لحم يف لضتم

 : رتتسم ريمض :لعافلاو .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ' ريخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو ..وه :هريدقت ازاوج هيف
 ْ 1 ا . ؟نماا

 ؛ قلعتم رورجيو راج : هل .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : فلس ام هلف ©

 .زخخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .مدقم ربخب
 : :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :هلغافو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف :فلس

 ةلمجلاو هذحنا هل قبس ام يأ ا لحم ال لوصوملا ةلص «فلس» ةلمجو .وه

 1 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «فلس ام هلف»

 أ ديم : ةرمأ .لاح بصن لحم يف : هدعب امو ةيلاح : واولا : هللا ىلإ هرمأو ©
 ْ ايدج لع يف فلا لع ينيب لستم رش : ءاهاو ,مرفلاب يفرم

 . أدتبما ربخب قلمتم هلل ىلا» ةلمجلا هبشو ةرسكلا

 ١ «ءاج نم» ىلع ةفرطعم : داع نم . ةفطاع :وازلا : كتلوأف داع نمو ©
 : ةراشا منما : ءالوأ . ظرشلا باوجل ةطباز :ءافلا::: كئلؤأف .اهبارعا برعتو

 ! كئلوأ» ةلمجو .باطخلل : فاكلاو .أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 تك



 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةرانلا باحصأ

 .4مه) هريدقت فوذحم أدتبمل ةمضلاب عوفرم ربخ :باحصأ : راثلا باحصأ ©

 يف راثلا باحصأ ؛مه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :رانلا

 .«كئلوأ» أدتبملا ربخ عفر لح

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه: نودلاخ اهيف مه ©
 «مها ربخ :نودلاخ "مه» ربخب قلعتم رورجمو راج :اهيف .أدتبم عفر

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع :نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم
 . لاخلا ىلع بصن لحم يف «نودلاخ اهيف مه» ةلمجو درفملا مسالا

 ريدك لك ْيِدهآو ِدَصا رسوب 7١"
 :ةلالجلا ظفل هللا .ةمضلاب عرقرم عراضم لعف :قحمي : ايرلا هللا قحمي ©

 ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ابرلا .ةمضلاب ميظعتلا ىلع عوفرم لعاف

 . هتكربب بهذيو هلطبي ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع

 ىلع فوطعم عراضم لعف :يبري .ةفطاع :واولا : تاقدصلا يبريو ©

 هيف رتتسم ريمض :لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «قحميلا

 ةحتفلا نم الدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم :تاقدصلا .وه :هريدقت انارج
 . تاقدصلا ديزيو ىنعمب ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هننأل

 ىلع عرفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانثتسا : واولا : بحي ال هللاو © ّْ
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بحي .اهل لمعال ةيفان : ال .ةمضلاب ميظعتلا

 يف ؟بحي ال٠ ةيلعفلا ةلمجلاو وه :هريدقت اذارج هيف رتتسم ريمض : هلعافو

 ٠ أدتبملا ربخ عفر لح .

 رورجم هيلا فاضم :رافك .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :لك : ميثأ رافك لك ©
 . ةرسكلاب هلثم ةرورجم :رافكل .ةفص :ميثأ . ةرسكلاب :

 مقام



 اناقة ءلشا فيسك
 8 وريم مقطع فقول كاكاو وكلا

 مسا :نيذلا .لعفلاب هبشم دييكوتو بصن فرح : نإ: اونمآ نيذلا ْنإ ©
 ينبم نضام لعف :اونمآ" .4نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا. ىلع ينبم لوصوم

 لعاف عفر لح يف لصتم ريمسغ :واولاو . ةعالا واؤب هلاصتال مضلا ىلع

 . امل لحم ال لوصوملا ةلص «اونمآ) ةلمجو . ةقراف : بفلألاو

 ْبرعتو «اونمآ» ىلغ ةفوطعم :اولمع .ةفطاع :وازلا : تاحلاصلا اولمعو ©
 قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا ا

 اولمع» ىلع ةفوطعنم : ةالصلا اوماقأ .ةفطاع :واولا : ةالصلا اوماقأو ©

 «ةالصلا» تبتكو ةحتفلا لوعفملا بصن ةمالعو . .اهبارعإ برعتو ؟تاحلاصلا

 , ةعامجلا.واوب ًاهيبشت اهدعب فلالا تديزو مخفي نم ةغل ىلع واولاب

 لعفلاو . اهبارعإ برعتو «ةالصلا اوماقأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ةاكزلا اوتآو ©
 ' ٠ ١ ةعابجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا فلالا ىلع زدقملا ختفلا ىلع ينبم «اوتآ»

 رخثؤم أدتبم : مهرجأ . مدقم ربخب قلعتم رورجتؤ راج : محل: مهرجأ مهل ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمصض ؛مها و . ةمضلاب عوفرم

 .؟نإ» ربخ عفر لحم يف «مهرجأ محل) ةلمحو . هيلا فاضم

 يف اهبارعإ قبس : نونزخي مه الو مهيلع فوخ الو مهبر دنع ©

 . نيتثاملا دعب نيعبسلاو. ةعبارلا ةميركلا ةيآلا

 يضف سك نادرا سقم أوردو هاوس أونما هيد َيأَي" 7

 يف مضلأ ىلع ينبم ىدانم مسا :يأ .ءادت ةادأ : اي: اونمآ نيذلا اهيأ اب ©
 فطع حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا نيذلا هيبنتلل ةدئاز «اه» و . بصن لحم

 ا



 موال ادة رسوما كيب ذئأكاؤ هنت وو "79

 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : اونما .4ّيأ» نم نايب

 ةلص ءاونمآ» ةلمجو ةقراف :فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو

 . لوصوملا

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف «اوفاخ» ىنعمب : اورذو هللا اوقتا ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 .ةحتفلاب بوصنم ميظعتلا ىلع هب لوعفم :ةلالجلا ظفل هللا .ةقراف : فلألاو

 . اوكرتاو يأ اهبارعإ برعتو ةاوقتا# ىلع واولاب ةفوطعم : اورذو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع يتيم لوصوم مسا :ام: ابرلا نم يقب ام ©

 هيف رتسم ريمض :لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يقب .هب لوعفم

 :ايرلا نم .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «يقب# ةلمجو . وه : هريدقت ازاوج
 ينايب رج فرح «نم# و «ام» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالغو

 ينبم صقان ضام لعف : متتك .ةمزاج طرش ةادأ : ْنِإ : نيتمؤم متنك نإ ©
 . مزج لحم يف «نيبطاخملا» كرحتشملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 ةمالع : ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاعلاو

 .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيئمؤم .روكذلا عمج

 طرشلا باوجو . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع :نونلاو
 . هللا اوقئاف نينمؤم متنك نإ :ريدقتلاو هانعم مدقتل فوذحم

 ورور

 « لقاروويكا
 يفن فرح : مل .ةمزاج طرش ةادأ : نإ .ةيفانثتسا :ءافلا : اولعفت مل نإف ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح :همزج
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 . ْنِإِب مزج لح يف «اولعفت مل' ةلمجو .ةقراف ::فلألاو . لعاف عفر

 ,طرشلا تاوجل ةطبار :ءافلا : هلو سرو :هللا نم برحي اوئذأف ©

 يثنبم رمأ لعف : اونذثأ .لوعفملا فذح دقو « اوملعاق متيصع ْنِإف : ىنعملاو
 لضتم.ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم ؛نأل نونلا فذح ىلع

 0 طظرش باوج ؛ةاونذأف» ةلمجو . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف

 .اوناثأب قلعتم رورجيو راج :برحب .. نب مزج ,لمم يف ءافلاب نرتقم
 فر .«برح» نم ةفوذحع ةفضب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج :هللا

 :ءاملاو .هبارعإ برغيو ؛هللا نم» ىلع واولاب فوطعنم :هلوسرو .ينايب
 ا . ةفاضالاب رج لح يف رشكلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 نضام لعف :متبت ..مزاج طرش فرح :ْنِإ .فطع فرح :واولا : متفت نإو ©

 لعف مزج لحم يف «نيبطاخملا» عفرلا ريمضب هلاصتالا نوكسلا ىلع ينبم
 اب لعاش عقر لش يف مضل ىلع يتيم لصتم ريمض : ءاتلاو .طرشلا

 . عمجلل
 راج : 5 طرشلا باوجل ةطبار : ءاغل : مكلاومأ سوءر منكلف ©

 رخؤم أذثبم : : سوءر . عمجلا ةمالع ميملاو . 0 رورجبو

 ريمض :.بفاكلاو . ةرسكلاب رورحي هيلإ فاضم : مكلاوُمأ . ةمضلاب عوفرم
 عنمج ةمالع : ميملاو . هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 يف افلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مكلاومأ سوءر مكلف» ةلمجو . روكذلا

 . مزج لحم

 عراضم لعف : نوملظت .امل لمعال ةيفان :ال : نوملظت الو نوملظت ال«

 لخم يف لضتم ريمضض :واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم
 .ةفطاع :واولا :الو .لاح بصن لحم يف «نوملظت إل» ةلمجو لعاف عفر

 :ؤاولاو .لوهجملل ينبم عياضم لعف : نوملظت .اهل لمعال ةيفان :ال

 نم هنأل نولا تؤبثب عوفرم وهو لعاف بئان عفر لج يف لصتم ريمض
 . لاح بصنت لحم يف ةلمجلاو .ةسمخلا :لاعقألا
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 لعف :ناك .مزاج طرش فرح :ْنِإ .ةفطاع :واولا : ةريسع وذ ناك ّنِإو ©

 لعف مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لصح" وأ ؛رضحا ىنعمب مات ضام
 فاضم :ةرسع .ةسمخلا ءامسالا نم هنأل واولاب عوفرم لعاف :وذ . طرشلا

 . ةركن هنأل ةنونملا ةرسكلاب رورجي هيلا

 عوفرم ربخ : ةرظن . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : ةرسندم ىلا ةرظنف ©

 راجلاو هتبلاطم يف رخأتف ىنعمب ةرظن رمألاف : هريدقت فوذحم أدتبمل ةمضلاب
 :ةرسيم ىلإ .ةرظن رمألاف ةلمجو ةرظنل ةفصب قلعتم ؛ةرسيم ىلإ» رورجملاو

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج
 .بصنو يردصم فرح :نأ .ةيفانتسا :واولا : مكل ريخ اوقدصت .نأو ©

 نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف :اوقدصت

 ةقراف : فلألاو .لعاف عقب لح يف لصتم يمض :واولاو .ةسمخلا لاعفألا

 ليوأتب «اهدعب امو نأ» و ًافيفخت ءاتلا تفذحف .اوقدصتت :لعفلا لصأو

 رورجمو راج :مكل .ةمضلاب عوفرم ربخ :ريخ .أدتبم عفر لحم يف ردصم

 . عمجلا ةمالع ميملاو ربخب قلعتم

 ىللع ينبم يضام لعف :متنك .مزاج طرش فرح :نإ: نوملعت متنك نإ ©

 طرشلا لعف مزج لحم يف «نيبطاخملا» كرحتملا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 :نوملعت . «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءانلاو

 ريمض :واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 باوجو «ناك» ربت بصن لحم يف «نوملعت# ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم
 مكل ريخ هنأ نوملعت متنك نا :ريدقت ىلع وأ هانعم مدقتل فوذحعع طرشلا

 اراصتخا فوذحم "نوملعت» لوعفمو .هب اولمغاف

 تك



 1 لم شر و سر - 2 2 007 اك م سو رد و

 الرش تبسكحام فن تف اؤو وذم هَل ! هيف نوعَجُت امونأوقت ارو 1١

 #© نرلظي

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوفت فطع فرح !:واولا : ًاموب اوقتاو ©

 .لعاف عفز لحم يف لصتم ريمض 5 .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل
 . نونملا حتفلاب بوصنم هب لوعفم :أموي .ةقراف :فلألاو

 نم هنأل.نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : هبف نوعجرت ©

 راج : هيف . لعاف بئان عفر لح يف لصتم ريمض :واولاو .ةسمخلا لاعفألا

 ميسا : :ةلالجلا ظفلو . نوعجرتب قلعتم ميظعتلل زورخيو راج : مش هللا ىلا ©
 : ةفطاع :مث .ةرسكلا رجلا ةمالعو ىلإب ميظعتلا ىلع رورجم

 اضم. .سفن ٠ .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : : لك يذعطلل فلألا لع ةردقلا

 . ةرسكلا :هرج ةمالعو رورحي هيلإ

 .هب لوعفم بصن. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام : تبسك ام ©

 لعف :تبسك .ةيردصم «ام» نوكت وأ .اهل لحم ال ةلض هذعب ةيلعفلا ةلمجلاو
 ريمض :لعافلاو ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات :ءاتلاو ختفلا ىلع ينبم يضام

 لحم يف رذصم ليوأتب :اهدعب امو (ام» و يه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 وأ اهباسح ىقؤت : ىنعمب «ىقوت» لعفلل هب لوعفم بصن

 ف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض :مه .ةيلاح اواولا : نوملظي ال مهو ©
 «نوعجرت» بارعا برعت :نوملظي .اهل لفعال ةيفان :ال .أدتبم عفر لحم

 ال'مه»:ةيمسالا ةلمجلاو .«مه» ربخ عفر لحم يف «نوملظيالا» ةلمجو

 ا . لاح ُْبصن لحم يف «نوملظي
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 ميكو اوك سفرا أ لإن الام يلابلَي 38١

 فو بضلةمآ طع فقيرا كياكلجاك لفيت كس
 و

 نديهسأويئكشاَو لئلا لور لوري لمد َتَسيالوأ يصدأ

 لجن تاتي مكس زم
 0 0 ارمأو

 واما رامات َركفاَمْفلَدَمِإَلْعَي

 ا مال ا ا 7 000

 ودلع نيف كسياَجي 2 200 اند
2 

 اهوا ةيبككو تب لق ا و ري مابا 7 2

 ا هلا اور عكصر ا
1 

 كك

 يف مضلا ىلع ينبم ىدانم مسا :يأ .ءادن ةادأ :اي: اونمآ نيذلا اهبأ اي ©

 لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .هيبنتلل ةدئاز «اه» و بصن لم

 :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ .«يا»

 .لوصوملا ةلص «اونمأ» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف 3 لح يف لصتم ريمض

 نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : ! : نيدب متنيادت اذإ ©

 صضام لعف :متنيادت . .ةيوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرخلا يحس نم م

 :ءاتلا .«نيبطاخملا ريمض# كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع يتب

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر ل يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 :نيدب .ةيفرظلا «اذا» دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لح يف !متنيادت» ةلمجو

 ٠ متنيادتب قلعتم رورجمو راج

 هس

 اًنيتؤحلاو كر[ ف هنورحلو مير هايل كل دلع
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 ؛ىمسم :«نيد» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ىّمسم لجأ ىلإ ©

 نم ًاصلخت ةفوذحملا فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ةرورجم لجأل - تعن - ةفص

 : هومتنيع دعوم ىلا .ىنعمب نينكاسلا ءاقتلا

 فذح لع ينبم زمأ لعف :هوبتك دكأ .«اذا' بارج يف ةعقاو :ءافلا : هويتكاف ©

 غفر لح يف لصتم ريمض 7 :ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا

 ةلمحو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ْلصتم:ريمض : ءاطاو .لعاف

 . بارعإلا نم ال لح ال مزاج ريغ طرش باوج «هوبشكا»

 عراضم :لعف :بتكي .رمألا مال :ماللا .ةفطاع :راولا : مكفيب :بتكيلو ©

 ثتكيب قلعتم ناكم فرظ :مكنيب .نوكسلا همزج ةمالعو رمألا مالب 0
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : :فاكلا .فاضم وهو ةيفرظلا ىلع ب
 . روكذلا عمج ةمالغ : ميملاو .ةقاضالاب رج لح

 :لدعلاب .ةركن هنأل ةنونملا ةمضلاب عوفرم لعاف : :بتاك : لدعلاب بتاك ©

 : . لداع وأ نومأم بتاك يأ بتاكل ةفصب قلعتم رورجتو راج

 اشم لعف : :بأي .رمألا مال :ماللا .ةفطاع : واولا : بتاك بأم الو©

 :ٌلعفلا لص أو «ةلعلا فرحا هرخخآ فذح همزج ةمالعو رمألا مالب مزج

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : بتاك .عنتمي يأ . ىب

 نأب بوصنم عراضم لعف :بتكي .بصنو ةيردصم فرح : نأ : بتكي نأ ©

 ةلمجو .وه :هريدقت.ازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو ةحتفلا :هبصن ةمالعو

 لحم يف ردصم ليوأتب «بتكي نأ» و .اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «بتكي#
 ٠ . هباتكلا نع يأ «نع# ردقملا رجلا فرحب رج

 هي لوعفم .بك بئان بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : هللا همّلع امك ©

 ىنعملا نوكي وأ ةباتكلا هللا هملع ام لثم ةباتك بتكي نأ :ريدقتلاو قلطم

 هملع# ةلمجو ةيردصم : ام . هيبشتو 'رج فرح | :فاكلا . سانلا عفنيل بتكي

 رج لع يف ردضم ليوأتب اهدعب امو ؛اماو '.اه لحم ال ةام# ةلص هلل

 ةللعملا ةلمجلا هرسفت فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب
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 .ةباتكلا هميلعتب هللا هعفن اك ًاعفن سانلا عفتيل بتكي نأ :ريسفتلا ىلع ريدقتلا

 هب لوعفم بصن لحم يف ريمض :ءاهلاو .حتفلا ىلع ينبم يضام لعف :هبلع
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف: هللا .مدقم

 ىلوألا "بتكيل» ىلع ةفرطعم :بتكيل .ةفطاع :ءافلا : للميلو بتكيلف ©

 :للميل .ةفطاع :واولا :للميلو .ديكأتلل ةلمجلا .ترركو اهبارعإ برعتو

 . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرحو «بتكيلا بارعإ برعت
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :يذلا : قحلا هيلع يذلا ©

 عوفرم رخؤم أدتبم :قحلا .مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج :هيلع .لعاف ْ
 . اهل لح ال لوصوملا ةلص هقحلا هيلع# ةيمسالا ةلمجلاو ةمضفلاب

 برعتو «بتكيل» ىلع ةفوطعم :قئيل .ةفطاع :راولا : هير هللا قتيلو © ْش

 هب لوعفم :ةلالجلا ظفل هللا .ةلعلا فرح فذح لعفلا مزج ةمالعو اهبارعإ

 ةلالجلا ظفل نم ةحتفلاب بوصنم لدب :هبر .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو .ةلالجلا ظفلل ةفص نوكي نأ زوجيو

 . هيلا فاضم رج لحم

 لعف :سخبي .ةمزاج ةيهان :ال .ةفطاع :وارلا : ًاكيش هنم سخبي الو ©
 رتتسم ريمض : هلعافو .هرخآ نوكس همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم

 هنأل لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو راج :هنم .وه :هريدقت ًالوج هيف

 هنأل نونملا حتفلاب بوصنم هب لوعفم :ًائيش . ًائيشل ةمدقتم ةفصب قلغتم
 .ةركن

 لعف : ناك .مزاج ظرش فرح : ْنِإ .ةيفانتسا : ءافلا : يذلا ناك ْنإف ©
 لوصوم مسا :يذلا . طرشلا لعف مزج لح يف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
 ,(«ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 : ًاهيفس . اهبارعا قبس : قحلا هيلع : ًاقيعض وأ ًاهيفس قحلا هيلع ©

 ىلع فوطعم ًافيعض فطع فرح : وأ . نونملا حتفلاب برصنم «ناكد» ربخ
 . هبارعإ برعيو ؛اهيفس»

 _ 8#ةالال



 ْ عراضم لعف :عيطتسي .اهل لمعال ةيفان :ال .ةفطاع ::وأ : عيطتسي الوأ ©

 ال» ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :هلعابفو ةمضلاب عوفرم

 ,. عيطتسي ال ناك وأ : يأ .ردقملا «ناكاا ريخ بصن لم يف ؟عيطتسي

 ١ ردضم ليوأتب «ّلمي نأ» و «بتكي نأ» بارعإ بزعت :ّلمي نأ : وه لمي نأ ©
 ' ىلع ينبم لصفنم ريمض :وه .«عيطتسيا لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف

جيو ؛لمي# ةلمج يف نكتسملا ريمضلا نم لدب عفر لح يف حتفلا
 يف نوكي نأ زو

 . «لمي' لعفلل ًالعاف عفر لحم

 ' برعت :للميل .طرشلا .باوجل .ةطبار .:ءافلا : لدغلاب هّنلو للميلف ©

 ! لج يف ءافلاب نرتقم ناج د طرش باوج «للميلا ةلمجو .«بتكيلا بارعإ

 ١ للميب قلعتم رو رجعو راج : لدعلاب , ملا ىلع ينبم ةفاضالاب

 ' برعت :نيديهش اودهشتسا . :واولا : نيديهش اودهشتساو ©

 . ئنثم هنأل ءايلا «نيديهش) هب 0 بص ةبمالعو «هوبتكا» بارعإ

 . درفملا مسالا نيونت نع ًاضرع :نوئلاو

 :فاكلاو .«نيديهش» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو زاج : مكلاجر نم ©

 ١ م عج الع عيار فاضل رج ل يف لصتم ريع .

 : :نينثالا فلأ :فلألاو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نزونلا فذح :همزج

 مزج لحم يف «انوكي م» .ةلمجو «نوكي' مسا عفر لحم يف لصتم ريمض
 ' لعف

 ضوع :نونلاو .ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم «نوكي» ربخ :نيلجر .طرشلا

 0 ' ٠ هرفملا نيونت نع

 . طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافلا .لجر دهشيلف :يأ : ناتأرماو لجرف ©

 «لجر دهشيلف» ةلمجو ةمضلاب عوفرم ةدهشي» ردقملا لعفلل لعاف : لجر
 . ةنفطاع :واولا :٠ ناتأرماو .مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج
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 . ىنثم هنأل فلألا :هعفر ةمالعو هلثم عوفرم «لجر» ىلع فوطعم :ناتأرما

 . درفملا مسالا نيونت نع ضوع :نونلاو

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : ءادهشلا نم نوضرت نمُم ©
 لع ينبملا لوصوملا مسالا :نم .ميمب «نم» نون تمغدأو «ناتأرماو نلجر» :

 هنأل نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف :نوضرت .نمب رج لحم يف نوكسلا

 ةلمجو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم

 لاحب ىلعتم رورجمو راج :ءادهشلا نم .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوضرت#

 . ينايب رج فرح «نما و "نم» لوصوملا نم ةفوذحم

 عراضم لعف : لّضت . بصنو يردصم فرح : نأ : امهادحإ لضت نأ ©

 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «؟نأ» و .ةحتفلا :هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 :امهادحإ . ىسنت يأ لضت ْنأ هدارا : ريدقتب «هلجألا هل لوعفم بصن لح
 ينبم لصتم ريمض :ءاهلا .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف

 . ةينثتلا ةمالع :فلألاو داع فرح :ميملا .ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع

 ىلع ةفوطعم : اههادحإ ركذت .ةفطاع : ءافلا : ىرخألا امهادحإ ٌركذتف ©

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ىرخألا .اهبارعإ برعتو «امهادحإ لضتا
 . رذعتلا اهروهظ نم عنم روصقملا فلا ىلع ةردقملا

 الا بارعا برعت :ءادهشلا بأي ال .ةفطاع :واولا : ءادهشلا بأي الو ©

 . ؟بتاك بأي

 ىنعمب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ : اوعد ام اذإ ©

 .ةيردصم :ام .طرشلا وا ليقتسملا اهب داري الف لاحلا ةياكحل انه ىهو «نيح»
 واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوعد
 امو نام» و ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو . ةعامجلا

 ةلمجو .41ذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب :اهالت

 . بارعلا نم امل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «اوعد»

 : اومأست .ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاع : واولا : هويتكت نأ اومأست الو ©
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 :واؤلاو .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف
 ' ةيردصم فرح :نأ .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحجم يف لصتم ريمض
 ! هنألا نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوضتم عراضم لعق :هوبتكت .بصنو
 ؛ ريمض ءاملاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم

 ١ ردلصم.ليوأتب «هوبتكت نأ" و .هب لوعفم بصن لحت يف ملضلا ىلع ينبم لصتم
 ينأ ردقم ربخ فرحب رج لح يف وأ هاومأست» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف
 ١ ١ :4نم»

 :ًايبك .نونملا حتفلاب بوصنم لاح :ًاريغص : هلجأ يلا ًاريبك وأ ًاريغص ©
 : راج :هلجأ ىلا .هبارعا برعيو ةاريغص» ىلع !وأ» فطعلا فرحب فوطعم
 ' رج لحم يف لصتم ريمض : : ءاهلاو . هدعوم ىلا يأ اوبتكتب قلعتم رورجبو

 : : . ةفاضالاب

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: هللا دنع طسقأ أ مكلذ «
 :.طسقأ . عمجلا ةمالع ميملا .باطخ فرح :فاكلا ٠ دعبلل :ماللا .أ

 ةيفرظلا ىلع بوصنم طسقأب قلعتم ناكم فرظ :! دنع . ”ةسقلاب يفرم رخ
 . ةرسكلاب ميظعتلا ىلع رورجم هيلا فاضم. :ةلالجلا ظفل هللا .فاضم .وهو

 «طسقأ»! ىلع ةفرطعم .:مرقأ .ةفطاع :واولا : ئشدأو ةداهشلل موقأو ©

 :قاولا ..ىندأو موقأب قلعتم رورجبو راج :ةداهشلل .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم
 ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «طسقأ» ىلع ةقوطعم :ىندأ .ةفطاغ
 0 . برقأو ىنعمب رذعتلل فلألا

 ةيفان 2١ و بصنو ةيردصم فرح «نأ» نم ةفلؤم :ةلأ: لإ اوياترت و6

 نونلا فذح :هبصت ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف':اوباترت .احل لمعالا ٠
 :افلألاو' . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمنخلا لاعفألا نم هنأل
 ينجأ : :ريدقتب رج لح يف ردصم ليوأتب :اهدعب خت ةيردصملا «نأ» و .ةقراف

 ءانثتسا ةادأ : الإ .بيرلا ءافتنا نم برقأ يأ

 لعف : نوكت . بصتو ةيردصم فرح : نأ: د ةراجت نوكت نأ ©



 هريدقت فوذحم اهمساو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم صقان عراضم

 :«اهدعب امو ةيردصملا نأو» ةرضاح ةراجت ةراجتلا نوكت نأ يأ «ةراجتلا»

 بوصنم «نوكت9 ربخ : ةراجت . الاب ىتقتسم بصن لح يف ردصم ليوأتب
 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةراجتل ةفص :ةرضاح .هرخآ يف ةرهاظلا ةحتفلاب

 نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوريدت : مكنيب اهئوربدت ©

 ريمض ااه) و .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .ةسمخلا لاعفألا

 لح يف «اهنوريدت» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 بوصنم نوريدتب قلعتم ناكم فرظ :نيب :مكنيب .ةراجتل ةيناث ةفص ٍبصن
 ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .ةيفرظلا ىلع

 0 ميملاو

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :سيل .ةيفانثتسا :ءافلا : حانج مكيلع سيلف ©

 رخؤم «سيلا» مسا :حانج .مدقملا ل راج :مكيلع

 . ةمضلاب عوفرم

 «اه2 و ةاوباترت آلأ» بارعا برعت : اهربتكت الأ : اودهشأو اهوبتكت ل

 برعت :اودهشاو .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . "اودهشتسا» بارغإ

 مدقتل فوذحم طرشلا باوجو «متييادت اذا بارعإ برعت : متعيابت اذإ ©

 . اودهشأف متعيابت اذا ريدقتلاو هانعم

 . ةمزاج ةيهان :ال . ةيفانثكتسا : واولا : ديهش الو بتاك راضي الو ©

 ءارلا تددشو ةيناثلا ءارلا تفذحف رراضي :لعفلا لصأو رضي يأ :راضي

 ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف وهو لوهجملل ينبم :لعفلاو .ىلوألا

 لعاف بئان :بتاك .اهفذح لبق ةيناشلا ءارلا ىلع رهاظلا نوكسلا :همزج

 ديهش يفنلا ديكأتل ةدئاز :ال .فطع فرح :واولا :الو ةمضلاب عوفر

 . ةمضلاب هلثم عوفرم «بتاك» ىلع فوطعم

 لعف : اولعفت .مزاج طرش فرح :ْنِإ .ةيفانتسا : واولا : اولعفت نإو«
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 ١ نماهنأل نونلا فذح :همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل نأب موزجم عراضم

 ' . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا :ةسمخلا لاعفألا

 ديكوت فرح :هنإ .طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : مكب قوسف هنإف ©
 | ملا ىلع ينبم لصتم ريمض رارضلا ىنعمب :ءاحلاو .لعفلاب هبشم .بصنو
 , راج :مكب .ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ :قوسف .هنإ) مسا بصن لحم يف

 1 هنإفا ةلمجو عمجلا ةمالع ميملاو «قوسف» نم ةفوذحم ةبفصب قلعتم رورجمو
 ٠ منج لح يف ءافلاب نرتقم مناج طرش بارج ةمكب قوسن

 هللا .«اودهشتسا) بارعا برعت :اوقت تا .فطع فرخ :واولا : هللا اوقتاو ©

 ٠ . ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم :ةلالجلا ظفل

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :مكملعي .ةيفانئتسا : اوازلا : هللا مكملعيو ©
 ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا

 0 .. ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .روكذلا عمج ةمالع

 : عوفرم ًأدتبم : ةلالحلا ظفل هللا .فطع فرح راولا : ميلع ءيش لكب هللاو ©

 : هيلا فاضم :ءيش .ميلعب قلعتم رورجمو راج :لكب .ةمفلاب ميظعتلا ىلع

 ْ ٠ ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ميلع. ةرسكلاب رورحي

 - 08 يدا لإ 7
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 ياك 6 ا آو 0 2 نْكؤأى ا

 لل 2000106

 معك ٍاناج طرش فرح :نإ .ةيفانثتسا :واولا : رقس ىلع متنك نإو ©

 - مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا .طرشلا لعف مزخ لحم يف «نيبطاخملا١

 رورجمو راج :رفس ىلع .روكذلا عمج ةمالع ميملاو (ْناك) مسا عفر لحم يف
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 نيرفاسم يأ «ناك" ريخب قلعتم

 :اودجت .بلقو مزجو يفن فرح :م .ةيلاح :واولا : ًايتاك اودجت ملو « '

 .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزحم عاضم لعف 1

 هب لوعفم :ًابتاك .ةقراف :فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 . لاح بصن لحم يف ؛ابتاك اودجت مل» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم

 ةمضلاب عوفرم ربخ : ناهر . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : ةضوبقم ناهرف ©

 ةعوفرم : ناهرل - تعن  ةفص ةضوبقم .هب قثوتسملا : هريدقت فوذحم أدتبل

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرشلا باوج : ةيمسالا ةلمجلاو . هلثم ةمفلاب

 ينبم ضام لعف :نمأ . مزاج طرش فرح :ْنِإ .ةيفانتسا :ءافلا : نمأ ْنِإف ©
 ٠ طرشلا لعف مزج لح يف حتفلا ىلع

 ينبم لصتم ريمض :فاكلا .ةمضلاب عوفرم لعاف ضعب : ًاضعي مكضعي ©

 هب لوعفم :ًاضعب .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 . ةحتفلاب بوصنم

 لعف :دؤي .رمألا مال :ماللا . طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : يذلا يدؤيلف ©

 لوصوم مسا «ةلعلا فرحا هرخآ فذح همّزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم

 باوج :اهدعب امو «يذلا دؤيل» ةلمجو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 بئانو حتفلا لع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : :نمئأ : هتنامأ نمتؤأ ©

 بوصنم هب لوعفم :هتنامأ .ره هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض :لعافلا
 ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو .ةحتفلاب

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «نمتؤأ»

 اهبارعإ برعتو «دؤيل» ىلع ةفوطعم :قتيل .ةفطاع :واولا : هير هللا قتيلو ©

 هب لوعفم :ةلالجلا ظفل هللا .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم :ريمض :هلعافو

 ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظفل نم لدب :هبر .ةحتفلاب بوصنم ميظعتلا ىلع
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 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو . هلل ةفص برعي نأ زوجيو

 : لغف :اومتكت . ةمزاج ةيهان :ال .ةيفانغكسا :واولا : ةداهشلا اومتكت الو ©

 .ةسمخلا.لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةنمالعو الب موزجم عراضم

 | لزعفم :ةداهشلا .ةقراف :فلألاو .لعاف عفر لحم يف ليصتم ريمض ::واولا

 .: ةحتفلاب بوصنم هب

 . يف نوكسلا لع ينبم فاج طرش منا ؛ :نم .ةيفانثتكسا :واولا : اهمتكب نمو ©
 : ةمالعو طرشلا لعف نمب موزج عراضم لعف : :اهمتكي . .ًادتبم عفر لحم

 «اهلاو وه :هريدقت ازاوج هيف رئتسم ريمض :هلعافو هرخأ نوكس : :ةهفمزرج

 | هيارجو طرشلا لعف اتلمجو هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض

 .؟نم# أدتبملا ربخ عفر لحم يف

 ٠ .ُبصنو ديكوت فرح :ّْنِإ . طرشلا .باوج يف ةعقاو :ءالفل :١ هيلق مثآ هنإف ©
 ' ريخأ : مآ . ْنِإ) مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو

 ' . ةمضلاب عوفرم «مثا» لعافلا مسال لعاف : هبلق . ةهضلاب عوفرم ؛نإ)

 : هناف) ةلمجو .هيلا فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو

 , «هيلق» بارعا زوجيؤ مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باؤج «هبلق مثآ
 ْ ربخ عفر لح يف ؛هبلق مثآ» ةيمسالا ةلمجلاو ًامدقم ًاربخ ملأ د ًارخؤم أدت ,

 ذا

 ' أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانثتسا :رارلا : ميلع نولمعت امب هللاو ©

 ' مسا :ام' .ميلعب قلعتم رورجبو راج :اهب .ةمنلاب ْميظعتلا ىلع عوفرم

 | عؤفرم عزاضم لعف :نولمعت ..ءابلاب رج لحم يف نؤكسلا, ىلع ينبم لوصوم
 | عقل لع يف لصتم ريمض :واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا توبغب

 ةمنفلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ميلع .لوصوملا ةلص ؛تولمعت» ةلمجو لعاف

 : .ريدقتلا :هب لوعفم هنأل لحملا بوصنتم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 : ءابلاب رج لح يف لوؤللا ردصملا نوكيف ةيردصم امل !نوكت وأ هنولمعت اب

 . مكلمعب ميلع وأ مكلمعب ملع وذ هللو ريدقتلا
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 مكب امون واش نأ قاماودس نو ضلوا كرمت امني 781
 ١ ر* نس واس سلا و رس سوا سس ا درج 06 2و 2000 5 م راتب و
 ل ردق ءىم هلئأو ءاشي بذع هوَ غ هه دي

 مسا :ةلالجلا ظفل هللا .رج فرح :كلملا مال ماللا : تاومسلا يف ام هلل ©

 ربخب قلعتم ؟هللا ةلمجلا هبشو ةرسكلا رجلا ةمالعو ماللاب ميظعتلا ىلع رورجم :

 يف» و رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . مدقم

 نئاك وه ام :ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج :«تاومسلا

 . تاومسلا يف

 يف ام» ىلع ةفوطعم :ضرالا يف ام .ةفطاع :واولا : ْنإو ضرألا يق امو ©
 . مزاج طرش فرح :نإ .ةيفانئتسا :واولا .اهبارعإ برعتو «تاومنسلا

 ةمالعو طرشلا لعق هنأل موزجم عراضم لعف :اودبت : مكسفنأ يف ام اودبت ©

 لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح :ةمزج

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام .ةقراف فلألاو لعاف عفر

 ةلصب قلعتم رورجيو راج :مكسفنأ يف .6يذلا' ىنعمب .وهو هب لوعفم
 لصتم ريمض :فاكلا .مكسفنأ يف نئاك وه ام :ريدقتلاو ةفوذحملا لوصوملا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو .ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 .اهبارعإ برعتو هام اودبت» ىلع ةفوطعم : هوفخت .ةفطاع :وأ : هوفخت وأ © :

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو

 طرشلا باوج هنأل موزجم عاضم لعف :مكبساحي : هللا هب مكبساحي ©
 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .نوكسلا همزج ةمالعو

 رورجمو راج :هب .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعافلا ىلع مدقم هب لوعفم

 هب مكبساحيا ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالحلا ظفل هللا . بساحيب قلعتم

 . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج هللا

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :رفخي .ةيفاتنتسا :ءافلا : ءاشي نمل رفغيف

 يف «رفغي# ةيلعفلا ةلمجلاو .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو
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 : : مالنا : نمل . رفغي وهف : : هريدقتو فوذحملا ًآدتبملل ريخ عقر: لحم

 رانج ملاب رج لح يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : نم .رج
 , ةلص ءاشي ةلمجو «رفغي» بارعإ برعت : ءاشي . رفغيب قلعتُم رورجملاو
 اه لح ال لوصوملا

 , برعتو (رفغي١ ىلع ةفوطعم :بذعي .ةفطاع :واولا : عاشي نم بذعبو ©

 .هبب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم :مسا :نم .اهبارعإ

 ! أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةينانتسا :واولا : ريذق ءيش. لك ىلع هللاو ©
 : :ءيش .ريدقي قلعتم رورجمو راج :لك ىلع .ةمضلاب ميظعتلا ىلع عوفرم
 . هرخآ يف ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ريدق .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 هكا له هك اا 1
 دمك
 نفط نعيم و يؤ نتا أنيق هال فلَسَرَو تلو

 © ٌرِضَكلاَداَسيَت كارُخ
 ' : لوسرلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نمآ : لزنأ امب لوسرلا نمآ ©

 ىلع: ينبم :لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا . ةمضلاب عوفرم لعاف

 ضام لعف :لزنأ .نمآب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 , هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم

 . اه لح ا لوصوم لا ةلْض «لزنأ» ةلمجو .وه

 | قلعتم رورجمو راج : :هّير نم .لزنأب قلعتم رورجمو راج : هر نم هيبلإ ©
 : , ةياز نم الزنم هتوك لاح :ريدقتلا أما لوصوملا مسأ : نم . .ةفوذحم لاحب

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو

 | هلثم عوفرم «لوسرلا» ىلع فوطعم :نونمؤملا .ةفطاع :واولا : نونمؤملاو ©

 كك



 .درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولا هعفر ةمالعو

 . هتكرحو 1

 نينمؤملاو لوسرلا ىلا مه: ريمضلا دوعيو مهلك يأ : لك : هللاب نمآ لك ©
 عوفرم أدتبم «لك» و .نيونتلا هنع ضوعو نيبئاخلا ريمض ريمضلا فذحو

 هيف رتتسم ريمض :لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :نمآ .ةنونملا ةمضلاب
 . ؟لك» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؛نمآ» ةيلعفلا ةلمجلاو .وه :هريدقت ًازاوج

 ءابلاب ميظعتلل رورجم مسا : هللا . نمآب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب

 ةيفانثتسا :اهواوو .ًأدتبم «نونمؤملا' بارعا زوجيو ةرسكلا رجلا ةمالعو

 .«نونمؤملا# أدتبملا ريخ عفر لحم يف «نمآ مهنم دحاو لك# ةيمسالا ةلمجلاو

 ظفل ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم ءاسأ : هلسرو هيتكو هتكئالمو ©

 ىلع هينبم ةلصتم رئامض :تاءاهلاو .ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم ةلالجلا

 . هيلا فاضم رج لحم يف رسكلا

 عراضم لعف :قرفن .اهل لمعال ةيفان :ال : هلسر نم دحأ نيب قرفنال ©

 «قرفن ال» ةلمجو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ :نيب .لاح بصن لحم يف
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم :دحأ .قرفنب قلعتم ةحتنفلا

 :ءاهلاو .دحأ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هلسر نم .ةرسكلا

 نأل اهفوطعم عم واولا تفذح انهو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 الإ عقت ال «نيب» نأل دحأو دحأ نيب :ريدقتلا اهفذح ىلع لاد هيلع فوطعملا

 ىلع ينبم ضام لعف : اولاق .ةيفانثتسا : واولا : اذعطأو اذعمس اولاقو ©

 :فلألاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا
 «اناو نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :انعمس .ةقراف

 ًاراصتخا لوعفملا فذحو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 «انعمس» ىلع واولاب ةفوطعم : انعطأو . كيعاد انبجأ : ىنعمب انعمس يأ

 سة الاب



 هب لوعفم: بصن لح يف ؛انعمس» ةلمجو .كرمأ انعطأو ىنعمب اهبارعإ برعتو
 : . «لوقلا لوقم»

 ' لعفب وأ كرفغتسن يأ ةلعف رامضاب بوصنم هب لوعقم : اذير كئارفغ ©

 : ينبم لصتم ريمض :فاكلاو .ةحتفلا هبصن ةمالعو ٍبلطن هريدقتو فوذحم

 : ءافتكا ةفوذحم ةادأب بوصنم ىدانم :انبر .ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 ىلع. ينبم نيملكتملا ريمض هانا و .انبر اي لصألاو ةيانعلاو ةيمهألل ىدانملاب
 000 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 .مادقم ريبخب قلعتم رورجمو راج :كيلا .ةيفانئتسا :واؤلا : ريصملا كيلإو ©

 ةريضملا كيلا" ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم رحؤم أدتبم :ريصملا
 1 . بارعالا نم ال لحم ال .. ةيفانئتسا

 . تام اقتذتم نيستا الأ هعنز انا نإ كج "1
 اًمكاضإنطْز يتعاون ضكزأ اًويينإ عالي
 ْريْفاوآصْتعاَو ني ل اتت العن م َنراَلعمَتْأَح

 # تيكر وفا ارضأْكؤمتنأ انكي ان
 : .ةمضلاب قرم عراضم لعف :فلكي .اه لذعال ةيفان: :ال : هللا فلكي ال ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا

 , ةادأ ”:الإ : .نونملا حتنفلاب بوصتم هب لوعفم :ًاسفن : اهعسو الإ ًاسفن ©

 : ينبم لصتم :ريمض :«اه» و ةختفلاب بوصنم الاب تتسم : اهعسو .ءانئتسا
 ا . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع

 :ام .مدقم ربخب قلعتم رورجبو راج : تيسك ام اهل ©
 ينبم لوضوم مسا

 ,للع ينبم لعف ضام لعف :تبسك .رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 :هيف رتسم ريمض لعافلاو .اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات :ءاعلاو . حتفلا
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 ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تبسكا ةلمجو . يه هريدقت ًازاوج

 . هبتك ام يأ هب لوعفم هنأل لحملا فوذحم ريمض لوصوملا

 . اهبارعإ برعتو «تبسك ام املا ىلع واولاب ةفوطعم : تيستكا ام اهبلعو ©
 «ام» نأ زوجيو «ًاسفنا فؤصوملل ةفص بصن لحم يف «اهالت امو احلا ةلمجو

 . اهباستكا اهيلعو اهبسك اهل :ليوأتلا نوكيف ةيردصم

 ةحتفلاب بوصنم ةفوذحملا «اي# ءادنلا ةادأب ىدانم :بر : انذخاؤت ال انير ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم ريمض : هان»و . فاضم وهو
 عراضم لعف :انذخاؤت .بلط ةغيصب عرضتو ءاعد فرح : ال .ةفاضالاب
 رتتسم ريمض :لعافلاو نوكسلا :همزج ةمالعو اهب موزجم عرضتلا مال دعب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انه و تنأ :هريدقت أابوجو هنم

 .هب لوعفم بصن

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :انيسن .مزاج طرش فرح :نإ : انيسن نإ ©
 لصتم ريمض : «ان»و .طرشلا لعف مزج لحم يف نيملكتملا ريمضب هلاصتال

 هاتعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . انذخاؤت الف انيسن نإ : ريدقتلاو

 برعتو ؛انيسن لع ةفوطعم :انأطخأ .فطع فرح وأ : اذير اناطخأ وأ ©

 . اهبارعإ قبس :انير .اهبازعإ

 عرضتلل مزج فرح : ال . ةفطاع : واولا : ًارصإ انيلع لمحت الو ©
 قلعتم رورجيو راج : انيلع . «ذخاؤت» بارعإ برعت : لمحت .ءاعدلاو ش

 ىنعمب ًاليقث ًالمح يأ نونملا حتفلاب بوصنم هب لوعفم : أرصإ . لمحتب

 ينبم ضام لعف :هتلمح .ةيردصم «اما' و .رج فرح :فاكلا : هتلمح امك ©

 كرحتم عقر ريمض :ءاغلاو .كرحشملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاحلاو .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

 ال لحم ال ةيردصملا «اما ةلص «هتلمح» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
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 أ راجلاو فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب :اهدعب امو ةيردصملا «امهو

 أ انيلع لمحت الو ريدقتلاو «ردصم» فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو
 ْ . انلبق نم نيذلا ىلع كلمحك ًالمح

 ! ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .رج فرح : ىلع: انليق نم نيذلا ىلع ©

 ينبم لصتم ريمض ؛اي» و رورجمو راج : انلبق نم: . ىلعب رج لحم يف حتفلا

 | ةفوطمم :انلمحت ال ...ةفطاع .ؤاولا .اهبارعا قبس :انير : افلمحت الوائير ©

 .٠ «انذخاؤت الا بارعا برعتو هانيلع لمحت الو ىلع

 بت لع يف نوكسلا لع ينم لوصوم مسا : ام: هب انل ةقاط الام ©
 ْ ينبم «ال١ مسا :ةقاط . هنأ" لمع لمعت سنجلل ةيفان ال .ٍناث هب لوعفم

 0 فوذحلا «ال١ ريخب قلعتم رورجمو زاجن : :انل .بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ' لحن ال لوصوملا ةلص ههب انل ةقاط ال١ ةلمجو .«انل» بارعإ برعي هب ًابوجو
 000 ش ش . اه

 ' ينبم بلط ةغيصب عرضتو ءاعد لعف :فعا .ةفطاع :واولا : اذع ٌفعاو ©
 راج :انع .هكوفعا7 لعفلا لصأ نأل واولا «ةلعلا فرحا هرخآ فذح ىلع

 8 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض «فعا١ لعافو :وفعاب قلعتم رؤرجمو

 «انع ٌفعا» ىلع ةفوطعم :انل رفغا .ةفطاع : واولا : اًنمحراو انل رفغاو ©

 : اع :واولا :انمحراو .نوكسلا ىلع ينبم لعنفلاو اهبارعإ برعتو
 ريمض ان» و «رفغا» بارعإ برعتو هانل رفغا» وأ «انعفعا» ىلع ةفوطعم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ' .ادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :تنأ : انالوم تنأ ©
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